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Amendement 1
Sofia Ribeiro

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 349 VWEU betreffende de 
specifieke maatregelen ten gunste van de 
ultraperifere gebieden,

Or. en

Amendement 2
Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
van 13 januari 2015 getiteld "Making the 
Best Use of the Flexibility Within the 
Existing Rules of the Stability and Growth 
Pact",

Or. en

Amendement 3
Sofia Ribeiro

Ontwerpresolutie
Visum 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 15 juli 2014 
over werkgelegenheid voor jongeren7a,
__________________
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7 a Aangenomen teksten, 
P8_TA(2014)0010.

Or. en

Amendement 4
Sofia Ribeiro

Ontwerpresolutie
Visum 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn ontwerpresolutie over 
werkgelegenheids- en sociale aspecten 
van de Europa 2020-strategie van 19 
november 20148a,
__________________
8 a Aangenomen teksten, 
P8_TA(2014)0060.

Or. en

Amendement 5
Javi López

Ontwerpresolutie
Visum 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resoluties van 14 september 
2011 en 16 januari 2014 over een EU-
strategie inzake dakloosheid,

Or. en

Amendement 6
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Visum 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
van 7 juli 2014 getiteld "Initiatief voor 
groene werkgelegenheid: het 
banenpotentieel van de groene economie 
benutten" (COM(2014)0446),

Or. en

Amendement 7
Sofia Ribeiro

Ontwerpresolutie
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-A. overwegende dat Europa zich moet 
inzetten voor het model van de sociale 
markteconomie om te zorgen voor 
duurzame groei en de volgende generatie 
banen te verschaffen in plaats van met 
schulden op te zadelen;

Or. en

Amendement 8
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de economische en 
sociale context in de EU broos blijft, met 
negatieve groeipercentages in de eurozone 
in de afgelopen twee jaar, met een groei 
rond de 0%; overwegende dat de 
vooruitzichten door de Commissie 

A. overwegende dat de economische en 
sociale context in de EU broos blijft, met 
negatieve groeipercentages in de eurozone 
in de afgelopen twee jaar, met een groei 
rond de 0%; overwegende dat de 
vooruitzichten door de Commissie 
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stelselmatig neerwaarts zijn bijgesteld, 
zoals ook is gedaan voor 2015 en 2016; 
overwegende dat het herstel noch robuust 
is, noch een stevige basis heeft;

stelselmatig neerwaarts zijn bijgesteld, 
zoals ook is gedaan voor 2015 en 2016, en 
dat slechts weinig lidstaten positievere 
vooruitzichten hebben; overwegende dat 
het herstel noch robuust is, noch een 
stevige basis heeft;

Or. en

Amendement 9
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de economische en 
sociale context in de EU broos blijft, met 
negatieve groeipercentages in de eurozone 
in de afgelopen twee jaar, met een groei 
rond de 0%; overwegende dat de 
vooruitzichten door de Commissie 
stelselmatig neerwaarts zijn bijgesteld, 
zoals ook is gedaan voor 2015 en 2016; 
overwegende dat het herstel noch robuust 
is, noch een stevige basis heeft;

A. overwegende dat de economische en 
sociale context in sommige lidstaten 
moeizaam is als gevolg van negatieve 
groeipercentages of een groei rond de 0%; 
overwegende dat het herstel niet stevig is, 
maar wel zal doorzetten volgens het IMF, 
dat in de eurozone voor 2015 1,2% groei, 
en voor 2016 1,4% groei verwacht1a;

__________________
1 a IMF World Economic Outlook 
UPDATE, 20.01.15, 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2
015/update/01/pdf/0115.pdf. 

Or. en

Amendement 10
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging A
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Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de economische en 
sociale context in de EU broos blijft, met 
negatieve groeipercentages in de eurozone 
in de afgelopen twee jaar, met een groei 
rond de 0%; overwegende dat de 
vooruitzichten door de Commissie 
stelselmatig neerwaarts zijn bijgesteld, 
zoals ook is gedaan voor 2015 en 2016; 
overwegende dat het herstel noch robuust 
is, noch een stevige basis heeft;

A. overwegende dat er, hoewel de 
economische en sociale context in de EU 
broos blijft, een omslag is vastgesteld in de 
economie van de EU, waarbij in 
vooruitzichten voor 2015 en 2016 in alle 
lidstaten een groei wordt voorspeld; 
overwegende dat de vooruitzichten door de 
Commissie stelselmatig neerwaarts zijn 
bijgesteld, zoals ook is gedaan voor 2015 
en 2016; overwegende dat het herstel 
robuust zou moeten zijn en een stevige 
basis zou moeten hebben en dat 
hervormingen moeten blijven voldoen aan 
de behoeften op sociaal en 
werkgelegenheidsgebied;

Or. en

Amendement 11
Jeroen Lenaers

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de economische en 
sociale context in de EU broos blijft, met 
negatieve groeipercentages in de eurozone 
in de afgelopen twee jaar, met een groei 
rond de 0%; overwegende dat de 
vooruitzichten door de Commissie 
stelselmatig neerwaarts zijn bijgesteld, 
zoals ook is gedaan voor 2015 en 2016; 
overwegende dat het herstel noch robuust 
is, noch een stevige basis heeft;

A. overwegende dat volgens de 
economische najaarsprognose van 2014 
het in het tweede kwartaal van 2013 
ingezette economische herstel broos blijft 
en dat het momentum van dit herstel in 
veel lidstaten nog zwak is; overwegende 
dat het groeipercentage in de eurozone 
voor 2014 naar verwachting in totaal op 
0,8% zal uitkomen, en volgens 
vooruitzichten voor 2015 en 2016 in de 
eurozone een groeipercentage van 
respectievelijk 1,1% en 1,7% wordt 
verwacht;

Or. en
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Amendement 12
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de economische en 
sociale context in de EU broos blijft, met 
negatieve groeipercentages in de eurozone 
in de afgelopen twee jaar, met een groei 
rond de 0%; overwegende dat de 
vooruitzichten door de Commissie 
stelselmatig neerwaarts zijn bijgesteld, 
zoals ook is gedaan voor 2015 en 2016; 
overwegende dat het herstel noch robuust 
is, noch een stevige basis heeft;

A. overwegende dat de economische en 
sociale context in de EU broos blijft, met 
negatieve groeipercentages in de eurozone 
in de afgelopen twee jaar, met een groei 
rond de 0%; overwegende dat de 
vooruitzichten door de Commissie 
stelselmatig neerwaarts zijn bijgesteld, 
zoals ook is gedaan voor 2015 en 2016; 
overwegende dat het herstel noch robuust 
is, noch een stevige basis heeft; 
overwegende dat de totale schuld in de 
EU-28 hoog blijft, hoewel de totale schuld 
in de EU-28 is gedaald van 4,5% in 2011 
naar een verwachte 3% in 2014, zodat 
verdere begrotingsconsolidatie nog steeds 
noodzakelijk is;

Or. en

Amendement 13
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het Europees 
Semester een mechanisme is om het 
economisch, sociaal en begrotingsbeleid 
van de lidstaten te coördineren, en 
benadrukkend dat vrijwillige 
tenuitvoerlegging van de landenspecifieke 
aanbevelingen (LSA's) gunstig is voor het 
verwezenlijken van financiële stabiliteit 
binnen de EMU, hetgeen groei en 
werkgelegenheid bevordert;
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Or. en

Amendement 14
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de mondiale 
economische groei in 2015 en 2016 naar 
verwachting laag zal zijn: volgens het 
IMF dit jaar 3,5%, vergeleken met 3,7% 
in 2016;
__________________
1 a IMF World Economic Outlook 
UPDATE, 20.01.15, 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2
015/update/01/pdf/0115.pdf. 

Or. en

Amendement 15
Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de budgettaire 
verantwoordelijkheid niet alleen het 
succes en de duurzaamheid van de 
uitgevoerde structurele hervormingen 
moet blijven waarborgen, maar ook van 
de hervormingen die nodig zijn ter 
bevordering van economische groei en 
werkgelegenheid; 

Or. en
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Amendement 16
Javi López

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het tijdens de 
economische crisis gevoerde beleid 
gericht op begrotingsconsolidatie en 
bezuinigingen niet het gewenste effect 
heeft gesorteerd en ertoe heeft geleid dat 
de EU is gaan afwijken van zijn EU 2020-
doelstellingen;

Or. en

Amendement 17
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat de scherpe daling 
van de olieprijzen een extra impuls kan 
geven aan de economie van veel EU-
lidstaten; 

Or. en

Amendement 18
Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat begrotingsbeleid 
gedifferentieerd en financieel 
onderbouwd moet zijn, afhankelijk van de 



AM\1047155NL.doc 11/130 PE546.787v01-00

NL

situatie per lidstaat;

Or. en

Amendement 19
Sofia Ribeiro

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de EU een ingrijpende 
wijziging moet aanbrengen in een 
economisch beleid dat ertoe geleid heeft 
dat de Unie is afgedreven van de EU 2020-
doelstellingen, en dat de risico's van 
gestage stagnatie zijn toegenomen; 
overwegende dat de EU op zorgwekkende 
wijze gewicht verliest in de 
wereldeconomie, terwijl de meeste andere 
landen stevige tekenen van herstel 
vertonen; overwegende dat het IMF in 
oktober 2014 heeft geschat dat de 
waarschijnlijkheid van een recessie in de 
eurozone is toegenomen en dat die tegen 
het eind van het jaar op 35-40% zou 
liggen;

B. overwegende dat de EU een ingrijpende 
wijziging moet aanbrengen in een 
economisch beleid dat ertoe geleid heeft 
dat de Unie is afgedreven van de EU 2020-
doelstellingen, en dat de risico's van 
gestage stagnatie zijn toegenomen; 
overwegende dat de EU op zorgwekkende 
wijze gewicht verliest in de 
wereldeconomie, terwijl veel andere landen 
stevige tekenen van herstel vertonen; 
overwegende dat het IMF in oktober 2014 
heeft geschat dat de waarschijnlijkheid van 
een recessie in de eurozone is toegenomen 
en dat die tegen het eind van het jaar op 
35-40% zou liggen;

Or. en

Amendement 20
Sven Schulze

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de EU een ingrijpende 
wijziging moet aanbrengen in een 
economisch beleid dat ertoe geleid heeft 
dat de Unie is afgedreven van de 
EU 2020-doelstellingen, en dat de risico's 

B. overwegende dat de EU op 
zorgwekkende wijze gewicht verliest in de 
wereldeconomie door een zwak 
concurrentievermogen, het wegvallen van 
een industriële basis in veel lidstaten en 
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van gestage stagnatie zijn toegenomen; 
overwegende dat de EU op zorgwekkende 
wijze gewicht verliest in de 
wereldeconomie, terwijl de meeste andere 
landen stevige tekenen van herstel 
vertonen; overwegende dat het IMF in 
oktober 2014 heeft geschat dat de 
waarschijnlijkheid van een recessie in de 
eurozone is toegenomen en dat die tegen 
het eind van het jaar op 35-40% zou 
liggen;

het ontbreken van een 
ondernemingsvriendelijk klimaat en een 
cultuur waarin ondernemerschap wordt 
beloond, terwijl de meeste andere landen 
stevige tekenen van herstel vertonen; 
overwegende dat het IMF in oktober 2014 
heeft geschat dat de waarschijnlijkheid van 
een recessie in de eurozone is toegenomen 
en dat die tegen het eind van het jaar op 
35-40% zou liggen;

Or. en

Amendement 21
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de EU een ingrijpende 
wijziging moet aanbrengen in een 
economisch beleid dat ertoe geleid heeft 
dat de Unie is afgedreven van de EU 2020-
doelstellingen, en dat de risico's van 
gestage stagnatie zijn toegenomen; 
overwegende dat de EU op zorgwekkende 
wijze gewicht verliest in de 
wereldeconomie, terwijl de meeste andere 
landen stevige tekenen van herstel 
vertonen; overwegende dat het IMF in 
oktober 2014 heeft geschat dat de 
waarschijnlijkheid van een recessie in de 
eurozone is toegenomen en dat die tegen 
het eind van het jaar op 35-40% zou 
liggen;

B. overwegende dat de Unie door de 
schuldencrisis is afgedreven van de 
EU 2020-doelstellingen; overwegende dat 
de EU gewicht verliest in de 
wereldeconomie, terwijl het IMF zijn 
verwachtingen voor de komende jaren 
over de groei van veel ontwikkelde en 
opkomende economieën in de wereld naar 
beneden heeft bijgesteld; overwegende dat 
het IMF in oktober 2014 heeft geschat dat 
de waarschijnlijkheid van een recessie in 
de eurozone is toegenomen en dat die tegen 
het eind van het jaar op 35-40% zou 
liggen;

Or. en

Amendement 22
Danuta Jazłowiecka
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Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de EU een ingrijpende 
wijziging moet aanbrengen in een 
economisch beleid dat ertoe geleid heeft 
dat de Unie is afgedreven van de 
EU 2020-doelstellingen, en dat de risico's 
van gestage stagnatie zijn toegenomen; 
overwegende dat de EU op zorgwekkende 
wijze gewicht verliest in de 
wereldeconomie, terwijl de meeste andere 
landen stevige tekenen van herstel 
vertonen; overwegende dat het IMF in 
oktober 2014 heeft geschat dat de 
waarschijnlijkheid van een recessie in de 
eurozone is toegenomen en dat die tegen 
het eind van het jaar op 35-40% zou 
liggen;

B. overwegende dat de EU moet investeren 
en wijzigingen moet aanbrengen in het 
economisch beleid, opdat de Unie de 
EU 2020-doelstellingen kan behalen en 
stagnatie kan overwinnen; overwegende 
dat de EU zich moet inzetten om een 
leidende rol te spelen in de 
wereldeconomie; overwegende dat het IMF 
in oktober 2014 heeft geschat dat de 
waarschijnlijkheid van een recessie in de 
eurozone is toegenomen en dat die tegen 
het eind van het jaar op 35-40% zou 
liggen;

Or. en

Amendement 23
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de EU een ingrijpende 
wijziging moet aanbrengen in een 
economisch beleid dat ertoe geleid heeft 
dat de Unie is afgedreven van de EU 2020-
doelstellingen, en dat de risico's van 
gestage stagnatie zijn toegenomen; 
overwegende dat de EU op zorgwekkende 
wijze gewicht verliest in de 
wereldeconomie, terwijl de meeste andere 
landen stevige tekenen van herstel 
vertonen; overwegende dat het IMF in 
oktober 2014 heeft geschat dat de 
waarschijnlijkheid van een recessie in de 
eurozone is toegenomen en dat die tegen 

B. overwegende dat de EU een ingrijpende 
wijziging moet aanbrengen in een 
economisch beleid dat ertoe geleid heeft 
dat de Unie is afgedreven van de EU 2020-
doelstellingen, en dat de risico's van 
gestage stagnatie en deflatie zijn 
toegenomen; overwegende dat de EU op 
zorgwekkende wijze gewicht verliest in de 
wereldeconomie, terwijl de meeste andere 
landen stevige tekenen van herstel 
vertonen; overwegende dat het IMF in 
oktober 2014 heeft geschat dat de 
waarschijnlijkheid van een recessie in de 
eurozone is toegenomen en dat die tegen 
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het eind van het jaar op 35-40% zou 
liggen;

het eind van het jaar op 35-40% zou 
liggen;

Or. en

Amendement 24
Jeroen Lenaers

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de EU een ingrijpende 
wijziging moet aanbrengen in een 
economisch beleid dat ertoe geleid heeft 
dat de Unie is afgedreven van de 
EU 2020-doelstellingen, en dat de risico's 
van gestage stagnatie zijn toegenomen; 
overwegende dat de EU op zorgwekkende 
wijze gewicht verliest in de 
wereldeconomie, terwijl de meeste andere 
landen stevige tekenen van herstel 
vertonen; overwegende dat het IMF in 
oktober 2014 heeft geschat dat de 
waarschijnlijkheid van een recessie in de 
eurozone is toegenomen en dat die tegen 
het eind van het jaar op 35-40% zou 
liggen;

B. overwegende dat meer inspanningen 
van de EU en structurele hervormingen in 
de lidstaten cruciaal zijn om de EU 2020-
doelstellingen te kunnen behalen; 
overwegende dat de EU op zorgwekkende 
wijze gewicht verliest in de 
wereldeconomie, terwijl de meeste andere 
landen stevige tekenen van herstel 
vertonen; overwegende dat het IMF in 
oktober 2014 heeft geschat dat de 
waarschijnlijkheid van een recessie in de 
eurozone is toegenomen en dat die tegen 
het eind van het jaar op 35-40% zou 
liggen;

Or. en

Amendement 25
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de EU een ingrijpende 
wijziging moet aanbrengen in een 
economisch beleid dat ertoe geleid heeft 
dat de Unie is afgedreven van de EU 2020-

B. overwegende dat de EU een ingrijpende 
wijziging moet aanbrengen in een 
economisch beleid dat ertoe geleid heeft 
dat de Unie is afgedreven van de EU 2020-
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doelstellingen, en dat de risico's van 
gestage stagnatie zijn toegenomen; 
overwegende dat de EU op zorgwekkende 
wijze gewicht verliest in de 
wereldeconomie, terwijl de meeste andere 
landen stevige tekenen van herstel 
vertonen; overwegende dat het IMF in 
oktober 2014 heeft geschat dat de 
waarschijnlijkheid van een recessie in de 
eurozone is toegenomen en dat die tegen 
het eind van het jaar op 35-40% zou 
liggen;

doelstellingen, en dat de risico's van 
gestage stagnatie zijn toegenomen; 
overwegende dat de EU op zorgwekkende 
wijze gewicht verliest in de 
wereldeconomie, terwijl sommige andere 
landen stevige tekenen van herstel 
vertonen; overwegende dat het IMF in 
oktober 2014 heeft geschat dat de 
waarschijnlijkheid van een recessie in de 
eurozone is toegenomen en dat die tegen 
het eind van het jaar op 35-40% zou 
liggen;

Or. en

Amendement 26
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de EU een ingrijpende 
wijziging moet aanbrengen in een 
economisch beleid dat ertoe geleid heeft 
dat de Unie is afgedreven van de 
EU 2020-doelstellingen, en dat de risico's 
van gestage stagnatie zijn toegenomen; 
overwegende dat de EU op zorgwekkende 
wijze gewicht verliest in de 
wereldeconomie, terwijl de meeste andere 
landen stevige tekenen van herstel 
vertonen; overwegende dat het IMF in 
oktober 2014 heeft geschat dat de 
waarschijnlijkheid van een recessie in de 
eurozone is toegenomen en dat die tegen 
het eind van het jaar op 35-40% zou 
liggen;

B. overwegende dat de EU verdere 
begrotingsconsolidatie nodig heeft 
teneinde het noodzakelijke vertrouwen in 
de economie te creëren dat ervoor zorgt 
dat private investeringen worden 
gestimuleerd en de EU 2020-
doelstellingen kunnen worden behaald; 
overwegende dat de EU op zorgwekkende 
wijze gewicht verliest in de 
wereldeconomie, terwijl de meeste andere 
landen stevige tekenen van herstel 
vertonen; overwegende dat het IMF in 
oktober 2014 heeft geschat dat de 
waarschijnlijkheid van een recessie in de 
eurozone is toegenomen en dat die tegen 
het eind van het jaar op 35-40% zou 
liggen;

Or. en
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Amendement 27
Monika Vana, Tamás Meszerics
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de EU een ingrijpende 
wijziging moet aanbrengen in een 
economisch beleid dat ertoe geleid heeft 
dat de Unie is afgedreven van de EU 2020-
doelstellingen, en dat de risico's van 
gestage stagnatie zijn toegenomen; 
overwegende dat de EU op zorgwekkende 
wijze gewicht verliest in de 
wereldeconomie, terwijl de meeste andere 
landen stevige tekenen van herstel 
vertonen; overwegende dat het IMF in 
oktober 2014 heeft geschat dat de 
waarschijnlijkheid van een recessie in de 
eurozone is toegenomen en dat die tegen 
het eind van het jaar op 35-40% zou 
liggen;

B. overwegende dat de EU een ingrijpende 
wijziging moet aanbrengen in een 
economisch beleid dat ertoe geleid heeft 
dat de Unie is afgedreven van de EU 2020-
doelstellingen, en dat de risico's van 
gestage stagnatie zijn toegenomen, alsook 
van negatieve sociale gevolgen en 
onvoldoende vooruitgang op 
milieugebied, waardoor de 
geloofwaardigheid in en de steun voor de 
EU worden ondermijnd; overwegende dat 
er een ecologische transformatie nodig is 
om een duurzame ontwikkeling te 
waarborgen waarbij de overgang naar een 
bronnenefficiënte economie kan worden 
verwezenlijkt; overwegende dat de EU op 
zorgwekkende wijze gewicht verliest in de 
wereldeconomie, terwijl de meeste andere 
landen stevige tekenen van herstel 
vertonen; overwegende dat het IMF in 
oktober 2014 heeft geschat dat de 
waarschijnlijkheid van een recessie in de 
eurozone is toegenomen en dat die tegen 
het eind van het jaar op 35-40% zou 
liggen;

Or. en

Amendement 28
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de 
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verantwoordelijkheid voor de invulling 
van het werkgelegenheidsbeleid, met 
inbegrip van het 
jeugdwerkgelegenheidsbeleid, in de eerste 
plaats bij de lidstaten ligt en dat dergelijke 
maatregelen het best op nationaal niveau 
worden getroffen;

Or. en

Amendement 29
Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat Europa zo spoedig 
mogelijk de snelle vergrijzing van zijn 
bevolking moet aanpakken;

Or. en

Amendement 30
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage, ondanks enkele 
milde verbeteringen, historisch hoog blijft, 
met 25 miljoen mensen zonder werk; 
overwegende dat de langdurige 
werkloosheid zorgwekkend hoog is, en dat 
12 miljoen mensen langer dan een jaar 
werkloos zijn (4% meer dan vorig jaar); 
overwegende dat de situatie op de 
arbeidsmarkt met name voor jongeren 
bijzonder ernstig is, ongeacht hun 
opleidingsniveau;

C. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage, ondanks enkele 
milde verbeteringen, historisch hoog blijft, 
met 25 miljoen mensen zonder werk; 
overwegende dat de langdurige 
werkloosheid zorgwekkend hoog is, en dat 
12 miljoen mensen langer dan een jaar 
werkloos zijn (4% meer dan vorig jaar); 
overwegende dat de situatie op de 
arbeidsmarkt met name voor jongeren 
bijzonder ernstig is, ongeacht hun 
opleidingsniveau, behalve in sommige 
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lidstaten;

Or. en

Amendement 31
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage, ondanks enkele 
milde verbeteringen, historisch hoog blijft, 
met 25 miljoen mensen zonder werk; 
overwegende dat de langdurige 
werkloosheid zorgwekkend hoog is, en dat 
12 miljoen mensen langer dan een jaar 
werkloos zijn (4% meer dan vorig jaar); 
overwegende dat de situatie op de 
arbeidsmarkt met name voor jongeren 
bijzonder ernstig is, ongeacht hun 
opleidingsniveau;

C. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage, ondanks enkele 
milde verbeteringen, historisch hoog blijft, 
met 25 miljoen mensen zonder werk; 
overwegende dat de langdurige 
werkloosheid zorgwekkend hoog is, en dat 
12 miljoen mensen langer dan een jaar 
werkloos zijn (4% meer dan vorig jaar); 
overwegende dat de situatie op de 
arbeidsmarkt met name voor jongeren, 
maar ook voor vrouwen en oudere 
werknemers, bijzonder ernstig is, ongeacht 
hun opleidingsniveau;

Or. en

Amendement 32
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage, ondanks enkele 
milde verbeteringen, historisch hoog blijft, 
met 25 miljoen mensen zonder werk; 
overwegende dat de langdurige 
werkloosheid zorgwekkend hoog is, en dat 
12 miljoen mensen langer dan een jaar 
werkloos zijn (4% meer dan vorig jaar); 

C. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage, ondanks 
verbeteringen in sommige lidstaten, 
historisch hoog blijft in andere lidstaten, 
met bijna 25 miljoen mensen zonder werk 
in de EU; overwegende dat de langdurige 
werkloosheid zorgwekkend hoog is, en dat 
12 miljoen mensen langer dan een jaar 
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overwegende dat de situatie op de 
arbeidsmarkt met name voor jongeren 
bijzonder ernstig is, ongeacht hun 
opleidingsniveau;

werkloos zijn (4% meer dan vorig jaar); 
overwegende dat de situatie op de 
arbeidsmarkt met name voor jongeren 
bijzonder ernstig is, ongeacht hun 
opleidingsniveau;

Or. en

Amendement 33
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage, ondanks enkele 
milde verbeteringen, historisch hoog blijft, 
met 25 miljoen mensen zonder werk; 
overwegende dat de langdurige 
werkloosheid zorgwekkend hoog is, en dat 
12 miljoen mensen langer dan een jaar 
werkloos zijn (4% meer dan vorig jaar); 
overwegende dat de situatie op de 
arbeidsmarkt met name voor jongeren 
bijzonder ernstig is, ongeacht hun 
opleidingsniveau;

C. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage, ondanks enkele 
verbeteringen, historisch hoog blijft, met 
25 miljoen mensen zonder werk; 
overwegende dat de langdurige 
werkloosheid zorgwekkend hoog is, en dat 
12 miljoen mensen langer dan een jaar 
werkloos zijn (4% meer dan vorig jaar); 
overwegende dat de situatie op de 
arbeidsmarkt met name voor jongeren in 
sommige gevallen bijzonder ernstig is, 
ongeacht hun opleidingsniveau;

Or. en

Amendement 34
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage, ondanks enkele 
milde verbeteringen, historisch hoog blijft, 
met 25 miljoen mensen zonder werk; 
overwegende dat de langdurige 

C. overwegende dat er voor het eerst sinds 
2011 een kleine toename is geweest in het 
aantal vaste contracten en de situatie voor 
jongeren is verbeterd; overwegende dat 
een groot deel van de gecreëerde nieuwe 
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werkloosheid zorgwekkend hoog is, en dat 
12 miljoen mensen langer dan een jaar 
werkloos zijn (4% meer dan vorig jaar); 
overwegende dat de situatie op de 
arbeidsmarkt met name voor jongeren 
bijzonder ernstig is, ongeacht hun 
opleidingsniveau;

banen echter bestaat uit tijdelijk of 
deeltijdwerk1a; overwegende dat de 
werkgelegenheid in de EU naar 
verwachting zal toenemen, hetgeen zal 
leiden tot een daling van het totale 
werkloosheidspercentage in de EU tot de 
9,5% in 2016; overwegende dat het 
werkloosheidspercentage, ondanks deze 
verbeteringen, historisch hoog blijft, met 
25 miljoen mensen zonder werk; 
overwegende dat de langdurige 
werkloosheid zorgwekkend hoog is, en dat 
12 miljoen mensen langer dan een jaar 
werkloos zijn (4% meer dan vorig jaar); 
overwegende dat de situatie op de 
arbeidsmarkt voor jongeren is verbeterd, 
met een aanzienlijke daling van het 
werkloosheidspercentage in de meeste 
lidstaten; overwegende dat de 
jeugdwerkloosheid desondanks zeer hoog 
blijft in landen als Griekenland en 
Spanje, ongeacht het opleidingsniveau;

__________________
1 a http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-14-1096_en.htm
1 b Employment and Social Developments 
in Europe 2014 (verslag over 
werkgelegenheid en sociale 
ontwikkelingen in Europa in 2014), 
Europese Commissie, 15 januari 2015, 
http://ec.europa.eu/social, blz. 15-17.

Or. en

Amendement 35
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage, ondanks enkele 
milde verbeteringen, historisch hoog blijft, 

C. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage historisch hoog 
blijft, met 25 miljoen mensen zonder werk; 
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met 25 miljoen mensen zonder werk; 
overwegende dat de langdurige 
werkloosheid zorgwekkend hoog is, en dat 
12 miljoen mensen langer dan een jaar 
werkloos zijn (4% meer dan vorig jaar); 
overwegende dat de situatie op de 
arbeidsmarkt met name voor jongeren 
bijzonder ernstig is, ongeacht hun 
opleidingsniveau;

overwegende dat de langdurige 
werkloosheid zorgwekkend hoog is, en dat 
12 miljoen mensen langer dan een jaar 
werkloos zijn (4% meer dan vorig jaar); 
overwegende dat de situatie op de 
arbeidsmarkt met name voor jongeren 
bijzonder ernstig is, ongeacht hun 
opleidingsniveau;

Or. en

Amendement 36
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage, ondanks enkele 
milde verbeteringen, historisch hoog blijft, 
met 25 miljoen mensen zonder werk; 
overwegende dat de langdurige 
werkloosheid zorgwekkend hoog is, en dat 
12 miljoen mensen langer dan een jaar 
werkloos zijn (4% meer dan vorig jaar); 
overwegende dat de situatie op de 
arbeidsmarkt met name voor jongeren 
bijzonder ernstig is, ongeacht hun 
opleidingsniveau;

C. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage, ondanks enkele 
milde verbeteringen, historisch hoog blijft, 
met 25 miljoen mensen zonder werk; 
overwegende dat de langdurige 
werkloosheid zorgwekkend hoog is, en dat 
12 miljoen mensen langer dan een jaar 
werkloos zijn (4% meer dan vorig jaar); 
overwegende dat de 
jeugdwerkloosheidspercentages niet 
noemenswaardig lager zijn geworden 
(slechts 1,9% ten opzichte van 2013), en 
het EU-gemiddelde 21,2% bedraagt; 
overwegende dat 75% van de langdurig 
werklozen in de EU jonger is dan 35 jaar; 
overwegende dat de situatie op de 
arbeidsmarkt met name voor jongeren 
bijzonder ernstig is, ongeacht hun 
opleidingsniveau;

Or. en

Amendement 37
Elisabeth Morin-Chartier
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Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het Europees 
Sociaal Fonds, de Jongerengarantie en 
het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 
op correcte wijze en volledig dienen te 
worden benut om duurzame projecten te 
financieren en daarmee de werkloosheid, 
en meer in het bijzonder de 
jeugdwerkloosheid, te bestrijden;

Or. en

Amendement 38
Soraya Post, Terry Reintke, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het aantal 
jongeren dat werkloos is en geen 
onderwijs of opleiding volgt (NEET's) 
hoog blijft en dat Romajongeren in deze 
groep oververtegenwoordigd zijn;

Or. en

Amendement 39
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat hoge werkloosheid, 
buitensporige nadruk op loonbesparing om 
het concurrentievermogen te herstellen, en 

D. overwegende dat hoge werkloosheid, 
een beleid van zware bezuinigingen, 
buitensporige nadruk op loonbesparing om 
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bezuinigingen op sociale zekerheid in bijna 
alle lidstaten hebben geleid tot aanzienlijke 
verlaging van het netto besteedbare 
inkomen van huishoudens, waardoor 
miljoenen Europese gezinnen dreigen te 
worden uitgesloten, en de ongelijkheid 
alarmerend is toegenomen; overwegende 
dat voor een op de vier Europeanen 
armoede dreigt; overwegende dat 
werkloosheid en arbeidsonzekerheid zeer 
sterk zijn gestegen en dat voor 50% van 
alle werkzoekenden het vinden van een 
baan onvoldoende is om aan armoede te 
ontkomen;

het concurrentievermogen te herstellen, en 
bezuinigingen op sociale zekerheid in bijna 
alle lidstaten hebben geleid tot aanzienlijke 
verlaging van het netto besteedbare 
inkomen van huishoudens, waardoor 
miljoenen Europese gezinnen dreigen te 
worden uitgesloten, en de ongelijkheid 
alarmerend is toegenomen; overwegende 
dat voor een op de vier Europeanen 
armoede dreigt; overwegende dat 
werkloosheid en arbeidsonzekerheid zeer 
sterk zijn gestegen en dat voor 50% van 
alle werkzoekenden het vinden van een 
baan onvoldoende is om aan armoede te 
ontkomen;

Or. en

Amendement 40
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat hoge werkloosheid, 
buitensporige nadruk op loonbesparing 
om het concurrentievermogen te herstellen, 
en bezuinigingen op sociale zekerheid in 
bijna alle lidstaten hebben geleid tot 
aanzienlijke verlaging van het netto 
besteedbare inkomen van huishoudens, 
waardoor miljoenen Europese gezinnen 
dreigen te worden uitgesloten, en de 
ongelijkheid alarmerend is toegenomen; 
overwegende dat voor een op de vier 
Europeanen armoede dreigt; overwegende 
dat werkloosheid en arbeidsonzekerheid 
zeer sterk zijn gestegen en dat voor 50% 
van alle werkzoekenden het vinden van een 
baan onvoldoende is om aan armoede te 
ontkomen;

D. overwegende dat door de 
schuldencrisis hoge werkloosheid, een 
nadruk op lonen om het 
concurrentievermogen te herstellen, en 
bezuinigingen op sociale zekerheid in 
sommige lidstaten hebben geleid tot 
aanzienlijke verlaging van het netto 
besteedbare inkomen van huishoudens, 
waardoor miljoenen gezinnen in die 
lidstaten dreigen te worden uitgesloten, en 
de ongelijkheid aldaar alarmerend is 
toegenomen; overwegende dat voor een op 
de vier Europeanen armoede dreigt; 
overwegende dat werkloosheid en 
arbeidsonzekerheid zeer sterk zijn gestegen 
en dat voor 50% van alle werkzoekenden 
het vinden van een baan onvoldoende is 
om aan armoede te ontkomen;

Or. en
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Amendement 41
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat hoge werkloosheid, 
buitensporige nadruk op loonbesparing om 
het concurrentievermogen te herstellen, en 
bezuinigingen op sociale zekerheid in bijna 
alle lidstaten hebben geleid tot aanzienlijke 
verlaging van het netto besteedbare 
inkomen van huishoudens, waardoor 
miljoenen Europese gezinnen dreigen te 
worden uitgesloten, en de ongelijkheid 
alarmerend is toegenomen; overwegende 
dat voor een op de vier Europeanen 
armoede dreigt; overwegende dat 
werkloosheid en arbeidsonzekerheid zeer 
sterk zijn gestegen en dat voor 50% van 
alle werkzoekenden het vinden van een 
baan onvoldoende is om aan armoede te 
ontkomen;

D. overwegende dat hoge werkloosheid, 
buitensporige nadruk op loonbesparing om 
het concurrentievermogen te herstellen, en 
bezuinigingen op sociale zekerheid in bijna 
alle lidstaten hebben geleid tot aanzienlijke 
verlaging van het netto besteedbare 
inkomen van huishoudens, waardoor 
miljoenen Europese gezinnen dreigen te 
worden uitgesloten, en de ongelijkheid, 
waaronder genderongelijkheid, 
alarmerend is toegenomen; overwegende 
dat voor een op de vier Europeanen 
armoede dreigt; overwegende dat 
werkloosheid en arbeidsonzekerheid zeer 
sterk zijn gestegen en dat voor 50% van 
alle werkzoekenden het vinden van een 
baan onvoldoende is om aan armoede te 
ontkomen;

Or. en

Amendement 42
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat hoge werkloosheid, 
buitensporige nadruk op loonbesparing 
om het concurrentievermogen te 
herstellen, en bezuinigingen op sociale 
zekerheid in bijna alle lidstaten hebben 
geleid tot aanzienlijke verlaging van het 

D. overwegende dat de uitgevoerde 
maatregelen noodzakelijk waren om het 
bankroet van sommige lidstaten te 
voorkomen en om de duurzaamheid en 
levensvatbaarheid van de economie en de 
welvaartsstaat in de EU te waarborgen, 
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netto besteedbare inkomen van 
huishoudens, waardoor miljoenen 
Europese gezinnen dreigen te worden 
uitgesloten, en de ongelijkheid 
alarmerend is toegenomen; overwegende 
dat voor een op de vier Europeanen 
armoede dreigt; overwegende dat 
werkloosheid en arbeidsonzekerheid zeer 
sterk zijn gestegen en dat voor 50% van 
alle werkzoekenden het vinden van een 
baan onvoldoende is om aan armoede te 
ontkomen;

terwijl voor een op de vier Europeanen 
armoede dreigt; overwegende dat 
werkloosheid en arbeidsonzekerheid zeer 
sterk zijn gestegen en dat voor 50% van 
alle werkzoekenden het vinden van een 
baan onvoldoende is om aan armoede te 
ontkomen;

Or. en

Amendement 43
Jeroen Lenaers

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat hoge werkloosheid, 
buitensporige nadruk op loonbesparing om 
het concurrentievermogen te herstellen, en 
bezuinigingen op sociale zekerheid in bijna 
alle lidstaten hebben geleid tot aanzienlijke 
verlaging van het netto besteedbare 
inkomen van huishoudens, waardoor 
miljoenen Europese gezinnen dreigen te 
worden uitgesloten, en de ongelijkheid 
alarmerend is toegenomen; overwegende 
dat voor een op de vier Europeanen 
armoede dreigt; overwegende dat 
werkloosheid en arbeidsonzekerheid zeer 
sterk zijn gestegen en dat voor 50% van 
alle werkzoekenden het vinden van een 
baan onvoldoende is om aan armoede te 
ontkomen;

D. overwegende dat hoge werkloosheid, 
nadruk op loonbesparing om het 
concurrentievermogen te herstellen, en 
bezuinigingen op sociale zekerheid in bijna 
alle lidstaten hebben geleid tot aanzienlijke 
verlaging van het netto besteedbare 
inkomen van huishoudens, waardoor 
miljoenen Europese gezinnen dreigen te 
worden uitgesloten, en de ongelijkheid 
alarmerend is toegenomen; overwegende 
dat voor een op de vier Europeanen 
armoede dreigt; overwegende dat 
werkloosheid en arbeidsonzekerheid zeer 
sterk zijn gestegen en dat voor 50% van 
alle werkzoekenden het vinden van een 
baan onvoldoende is om aan armoede te 
ontkomen;

Or. en



PE546.787v01-00 26/130 AM\1047155NL.doc

NL

Amendement 44
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat hoge werkloosheid, 
buitensporige nadruk op loonbesparing 
om het concurrentievermogen te herstellen, 
en bezuinigingen op sociale zekerheid in 
bijna alle lidstaten hebben geleid tot 
aanzienlijke verlaging van het netto 
besteedbare inkomen van huishoudens, 
waardoor miljoenen Europese gezinnen 
dreigen te worden uitgesloten, en de 
ongelijkheid alarmerend is toegenomen; 
overwegende dat voor een op de vier 
Europeanen armoede dreigt; overwegende 
dat werkloosheid en arbeidsonzekerheid 
zeer sterk zijn gestegen en dat voor 50% 
van alle werkzoekenden het vinden van een 
baan onvoldoende is om aan armoede te 
ontkomen;

D. overwegende dat verschillende 
factoren, waaronder het niet kunnen 
creëren van een positieve omgeving 
waarin investeringen en groei worden 
gestimuleerd, hoge werkloosheid, 
verlaging van de lonen in sommige 
landen om het concurrentievermogen te 
herstellen, en bezuinigingen op sociale 
zekerheid in bijna alle lidstaten hebben 
geleid tot aanzienlijke verlaging van het 
netto besteedbare inkomen van 
huishoudens, waardoor miljoenen 
Europese gezinnen dreigen te worden 
uitgesloten, en de ongelijkheid alarmerend 
is toegenomen; overwegende dat voor een 
op de vier Europeanen armoede dreigt; 
overwegende dat werkloosheid en 
arbeidsonzekerheid zeer sterk zijn gestegen 
en dat voor 50% van alle werkzoekenden 
het vinden van een baan onvoldoende is 
om aan armoede te ontkomen;

Or. en

Amendement 45
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat hoge werkloosheid, 
buitensporige nadruk op loonbesparing 
om het concurrentievermogen te 
herstellen, en bezuinigingen op sociale 
zekerheid in bijna alle lidstaten hebben 
geleid tot aanzienlijke verlaging van het 

D. overwegende dat verschillende 
factoren, waaronder het niet kunnen 
creëren van een positieve omgeving 
waarin investeringen en groei worden 
gestimuleerd, hoge werkloosheid, verlies 
van concurrentievermogen, verlaging van 
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netto besteedbare inkomen van 
huishoudens, waardoor miljoenen 
Europese gezinnen dreigen te worden 
uitgesloten, en de ongelijkheid alarmerend 
is toegenomen; overwegende dat voor een 
op de vier Europeanen armoede dreigt; 
overwegende dat werkloosheid en 
arbeidsonzekerheid zeer sterk zijn 
gestegen en dat voor 50% van alle 
werkzoekenden het vinden van een baan 
onvoldoende is om aan armoede te 
ontkomen;

de lonen in sommige landen, en 
bezuinigingen op sociale zekerheid in bijna 
alle lidstaten hebben geleid tot aanzienlijke 
verlaging van het netto besteedbare 
inkomen van huishoudens, waardoor 
miljoenen Europese gezinnen dreigen te 
worden uitgesloten, en de ongelijkheid 
alarmerend is toegenomen; overwegende 
dat voor een op de vier Europeanen 
armoede dreigt; overwegende dat voor 
50% van alle werkzoekenden het vinden 
van een baan onvoldoende is om aan 
armoede te ontkomen;

Or. en

Amendement 46
Sofia Ribeiro

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat hoge werkloosheid, 
buitensporige nadruk op loonbesparing om 
het concurrentievermogen te herstellen, en 
bezuinigingen op sociale zekerheid in bijna 
alle lidstaten hebben geleid tot aanzienlijke 
verlaging van het netto besteedbare 
inkomen van huishoudens, waardoor 
miljoenen Europese gezinnen dreigen te 
worden uitgesloten, en de ongelijkheid 
alarmerend is toegenomen; overwegende 
dat voor een op de vier Europeanen 
armoede dreigt; overwegende dat 
werkloosheid en arbeidsonzekerheid zeer 
sterk zijn gestegen en dat voor 50% van 
alle werkzoekenden het vinden van een 
baan onvoldoende is om aan armoede te 
ontkomen;

D. overwegende dat de nadruk op 
loonbesparing om het 
concurrentievermogen te herstellen, en de 
bezuinigingen op sociale zekerheid in de 
lidstaten die ten gevolge van buitensporige 
uitgaven hun economie opnieuw in 
evenwicht moesten brengen, hebben geleid 
tot aanzienlijke verlaging van het netto 
besteedbare inkomen van huishoudens, die 
heeft bijgedragen aan de toename van het 
aantal Europese gezinnen dat dreigt te 
worden uitgesloten, en aan de 
alarmerende toename van de ongelijkheid; 
overwegende dat voor een op de vier 
Europeanen armoede dreigt; overwegende 
dat werkloosheid en arbeidsonzekerheid 
zeer sterk zijn gestegen en dat voor 50% 
van alle werkzoekenden het vinden van een 
baan onvoldoende is om aan armoede te 
ontkomen;

Or. en
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Amendement 47
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat uit de meest 
recente cijfers over 2013 blijkt dat de 
langdurige werkloosheid zich op een 
historisch hoog peil bevindt van 5,1% van 
de beroepsbevolking in de EU-28; 
overwegende dat langdurige werkloosheid 
cruciale individuele gevolgen heeft voor 
iemands levensloop, en tevens kan leiden 
tot structurele werkloosheid in de EU;

Or. en

Amendement 48
Soraya Post, Terry Reintke, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage onder de 
Romabevolking in de Europese Unie over 
het algemeen driemaal hoger ligt dan 
onder de meerderheidsbevolking, en dat 
met name de Roma op de arbeidsmarkt 
aan discriminatie worden blootgesteld in 
tijden van toenemende werkloosheid;

Or. en

Amendement 49
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat een ontoereikend 
socialezekerheidsstelsel, zoals een waarin 
burgerschap of een minimumloon 
ontbreekt, tot meer armoede en sociale 
uitsluiting leidt;

Or. en

Amendement 50
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat 25,1% van de EU-
bevolking momenteel het gevaar loopt 
armoede te lijden of sociaal te worden 
uitgesloten; overwegende dat de 
gemiddelde stijging van kinderarmoede 
hoger is dan de gemiddelde stijging van 
armoede in het algemeen, en dat in 
sommige lidstaten een op de drie kinderen 
onder de armoedegrens leven;

E. overwegende dat 25,1% van de EU-
bevolking momenteel het gevaar loopt 
armoede te lijden of sociaal te worden 
uitgesloten; overwegende dat de 
gemiddelde stijging van kinderarmoede 
hoger is dan de gemiddelde stijging van 
armoede in het algemeen, en dat in 
sommige lidstaten een op de drie kinderen 
onder de armoedegrens leven, maar dat de 
Verenigde Staten in vergelijking met de 
EU een veel hoger niveau van 
ongelijkheid vertonen;

Or. en

Amendement 51
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat oudere 
werknemers de meest waarschijnlijke 
groep vormen die langdurig werkloos zal 
zijn; overwegende dat in 2012 slechts de 
helft van de werknemers van tussen de 55 
en 65 jaar aan het werk was; overwegende 
dat ouderen harder getroffen worden door 
de bezuinigingen op de overheidsuitgaven 
voor sociale en gezondheidsdiensten en 
sociale uitkeringen; overwegende dat 
vooral sommige categorieën ouderen, 
zoals personen die ouder zijn dan 80, 
oudere vrouwen, oudere migranten of 
oudere leden van etnische minderheden, 
het risico lopen in armoede te vervallen;

Or. en

Amendement 52
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de economische 
governance van de afgelopen jaren niet 
heeft bijgedragen tot het behalen van de 
EU 2020-doelstellingen en dat 
bezuinigingsmaatregelen het behalen 
ervan hebben bemoeilijkt, met name 
doordat zij de situatie op het gebied van 
werkgelegenheid en armoede in de 
lidstaten die het zwaarst door de crisis 
werden getroffen hebben verslechterd;

Or. en

Amendement 53
Soraya Post, Marita Ulvskog



AM\1047155NL.doc 31/130 PE546.787v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de arbeidsmarkt 
zich nog altijd kenmerkt door aanzienlijke 
ongelijkheid, met overheersende 
verschillen tussen mannen en vrouwen op 
het gebied van werkgelegenheid, het 
aantal arbeidsuren en lonen, waardoor 
vrouwen minder pensioen uitbetaald 
krijgen, en dat vrouwen boven de 55 jaar 
een groter risico lopen dan mannen op 
een leven in armoede of op sociale 
uitsluiting;

Or. en

Amendement 54
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de bestrijding van 
armoede niet alleen een van de 
belangrijkste doelstellingen van Europa 
2020 is, maar ook een sociale verplichting 
vormt voor de lidstaten;

Or. en

Amendement 55
Georgi Pirinski

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)



PE546.787v01-00 32/130 AM\1047155NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat sommige lidstaten, 
om de crisis te boven te komen, 
aanzienlijk hebben bezuinigd op hun 
overheidsuitgaven, juist op het moment 
dat de vraag naar sociale bescherming 
groeide vanwege de toename van het 
aantal werklozen; overwegende dat de 
nationale begrotingstoewijzingen voor 
sociale zekerheid verder onder druk zijn 
komen te staan door een afname van de 
bijdragen ten gevolge van veel 
banenverlies en loonsverlagingen, 
waardoor het Europees sociaal model 
ernstig in gevaar wordt gebracht; 
overwegende dat de geëiste hervormingen 
niet aansluiten op de behoeften en 
verwachtingen van de burgers op sociaal 
en werkgelegenheidsgebied;

Or. en

Amendement 56
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat het bieden van 
werkgelegenheid de beste methode is om 
armoede te bestrijden, dienen er 
inspanningen te worden verricht om de 
toegang tot werk te vergemakkelijken, met 
name voor personen met de grootste 
afstand tot de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 57
Monika Vana
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de sociaal-
economische onevenwichtigheden tussen 
lidstaten verder zijn toegenomen, terwijl 
het omgekeerde het geval is met betrekking 
tot de doelstelling van regionale 
convergentie; overwegende dat de kern-
periferie-kloof voor werkloosheid is 
toegenomen van 3,5% in 2000 tot 10% in 
2013; overwegende dat deze divergentie 
het risico van versplintering verhoogt en 
een bedreiging vormt voor de economische 
stabiliteit en de sociale cohesie van de EU;

F. overwegende dat de sociaal-
economische onevenwichtigheden tussen 
lidstaten verder zijn toegenomen, terwijl 
het omgekeerde het geval is met betrekking 
tot de doelstelling van regionale 
convergentie; overwegende dat de kern-
periferie-kloof voor werkloosheid is 
toegenomen van 3,5% in 2000 tot 10% in 
2013; overwegende dat deze divergentie 
het risico van versplintering verhoogt en 
een bedreiging vormt voor de economische 
stabiliteit en de sociale cohesie van de EU; 
overwegende dat in het zesde 
cohesieverslag de rol van de 
structuurfondsen wordt benadrukt bij het 
bestrijden van ongelijkheid, met name 
tijdens de crisis;

Or. en

Amendement 58
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat artikel 174 VWEU 
het volgende bepaalt: "Teneinde de 
harmonische ontwikkeling van de Unie in 
haar geheel te bevorderen, ontwikkelt en 
vervolgt de Unie haar optreden gericht op 
de versterking van de economische, 
sociale en territoriale samenhang. Wat 
betreft die regio's wordt bijzondere 
aandacht besteed aan de 
plattelandsgebieden, de regio's die een 
industriële overgang doormaken, en de 
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regio's die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals de meest 
noordelijke regio's met een zeer geringe 
bevolkingsdichtheid, alsmede insulaire, 
grensoverschrijdende en berggebieden";

Or. en

Amendement 59
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de 
bezuinigingsmaatregelen een diepere 
recessie, bedrijfsfaillissementen en 
banenverlies hebben veroorzaakt en tot 
verminderde arbeidsbescherming, 
uitholling van de arbeidsrechten en 
verhoging van het risico op armoede en 
ongelijkheid hebben geleid;

Or. en

Amendement 60
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat regio's die kampen 
met ernstige en permanente natuurlijke of 
demografische belemmeringen over het 
algemeen een hoger 
werkloosheidspercentage, minder 
economische groei en een gebrek aan 
betekenisvolle investeringen gericht op 
versterking van hun potentieel hebben;



AM\1047155NL.doc 35/130 PE546.787v01-00

NL

Or. en

Amendement 61
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het Parlement de 
afgelopen twee jaar heeft gewaarschuwd 
voor de sociale gevaren van deflatie in een 
context van lage groei, hoge werkloosheid 
en neerwaartse druk op de lonen; 
overwegende dat de ECB op de lange 
termijn lage inflatie heeft voorspeld en 
heeft gewaarschuwd voor de gevolgen 
hiervan voor de binnenlandse vraag, groei 
en werkgelegenheid; overwegende dat 
deflatie sinds augustus 2014 een feit is 
geworden in acht lidstaten (zes in de 
eurozone); overwegende dat het stimuleren 
van de vraag en de werkgelegenheid 
ernstig wordt beperkt doordat het MKB 
amper toegang heeft tot krediet en doordat 
buitensporige overheids- en particuliere 
schuld moet worden teruggedrongen; 
overwegende dat de afnemende 
inflatiepercentages deze problemen nog 
eens versterken, doordat de reële 
rentepercentages en de reële schuldenlast 
stijgen, wat zou kunnen leiden tot een 
vicieuze cirkel van economische depressie;

G. overwegende dat het Parlement de 
afgelopen twee jaar heeft gewaarschuwd 
voor de sociale gevaren van deflatie in een 
context van lage groei, hoge werkloosheid 
en neerwaartse druk op de lonen; 
overwegende dat de ECB op de lange 
termijn lage inflatie heeft voorspeld en 
heeft gewaarschuwd voor de gevolgen 
hiervan voor de binnenlandse vraag, groei 
en werkgelegenheid; overwegende dat 
deflatie sinds augustus 2014 een feit is 
geworden in acht lidstaten (zes in de 
eurozone); overwegende dat het stimuleren 
van de vraag en de werkgelegenheid 
ernstig wordt beperkt doordat de kmo's 
amper toegang hebben tot krediet en 
doordat buitensporige overheids- en 
particuliere schuld, met name 
hypothecaire schuld, moet worden 
teruggedrongen; overwegende dat de 
afnemende inflatiepercentages deze 
problemen nog eens versterken, doordat de 
reële rentepercentages en de reële 
schuldenlast stijgen, wat zou kunnen leiden 
tot een vicieuze cirkel van economische 
depressie;

Or. en

Amendement 62
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Overweging G
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Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het Parlement de 
afgelopen twee jaar heeft gewaarschuwd 
voor de sociale gevaren van deflatie in een 
context van lage groei, hoge werkloosheid 
en neerwaartse druk op de lonen; 
overwegende dat de ECB op de lange 
termijn lage inflatie heeft voorspeld en 
heeft gewaarschuwd voor de gevolgen 
hiervan voor de binnenlandse vraag, groei 
en werkgelegenheid; overwegende dat 
deflatie sinds augustus 2014 een feit is 
geworden in acht lidstaten (zes in de 
eurozone); overwegende dat het stimuleren 
van de vraag en de werkgelegenheid 
ernstig wordt beperkt doordat het MKB 
amper toegang heeft tot krediet en doordat 
buitensporige overheids- en particuliere 
schuld moet worden teruggedrongen; 
overwegende dat de afnemende 
inflatiepercentages deze problemen nog 
eens versterken, doordat de reële 
rentepercentages en de reële schuldenlast 
stijgen, wat zou kunnen leiden tot een 
vicieuze cirkel van economische depressie;

G. overwegende dat het Parlement de 
afgelopen twee jaar heeft gewaarschuwd 
voor de sociale gevaren van deflatie in een 
context van lage groei, hoge werkloosheid 
en neerwaartse druk op de lonen; 
overwegende dat de ECB op de lange 
termijn lage inflatie heeft voorspeld en 
heeft gewaarschuwd voor de gevolgen 
hiervan voor de binnenlandse vraag, groei 
en werkgelegenheid; overwegende dat 
deflatie sinds augustus 2014 een feit is 
geworden in acht lidstaten (zes in de 
eurozone); overwegende dat het stimuleren 
van de vraag en de werkgelegenheid 
ernstig wordt beperkt doordat de kmo's 
amper toegang hebben tot krediet en 
doordat buitensporige overheids- en 
particuliere schuld moet worden 
teruggedrongen; overwegende dat de 
afnemende inflatiepercentages deze 
problemen nog eens versterken, doordat de 
reële rentepercentages en de reële 
schuldenlast stijgen, wat zou kunnen leiden 
tot een vicieuze cirkel van economische 
depressie; overwegende dat de ECB op 22 
januari 2015 op al deze aspecten 
reageerde door te beginnen met de 
uitvoering van een uitgebreid programma 
om activa aan te kopen, waarbij de 
gecombineerde maandelijkse aankoop van 
activa 60 miljard EUR bedraagt en de 
uitvoering gepland is om tot ten minste 
september 2016 te duren; 

Or. en

Amendement 63
Sofia Ribeiro, Anne Sander

Ontwerpresolutie
Overweging G
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Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het Parlement de 
afgelopen twee jaar heeft gewaarschuwd 
voor de sociale gevaren van deflatie in een 
context van lage groei, hoge werkloosheid 
en neerwaartse druk op de lonen; 
overwegende dat de ECB op de lange 
termijn lage inflatie heeft voorspeld en 
heeft gewaarschuwd voor de gevolgen 
hiervan voor de binnenlandse vraag, groei 
en werkgelegenheid; overwegende dat 
deflatie sinds augustus 2014 een feit is 
geworden in acht lidstaten (zes in de 
eurozone); overwegende dat het stimuleren 
van de vraag en de werkgelegenheid 
ernstig wordt beperkt doordat het MKB 
amper toegang heeft tot krediet en doordat 
buitensporige overheids- en particuliere 
schuld moet worden teruggedrongen; 
overwegende dat de afnemende 
inflatiepercentages deze problemen nog 
eens versterken, doordat de reële 
rentepercentages en de reële schuldenlast 
stijgen, wat zou kunnen leiden tot een 
vicieuze cirkel van economische depressie;

G. overwegende dat het Parlement de 
afgelopen twee jaar heeft gewaarschuwd 
voor de sociale gevaren van deflatie in een 
context van lage groei, hoge werkloosheid 
en neerwaartse druk op de lonen; 
overwegende dat de ECB op de lange 
termijn lage inflatie heeft voorspeld en 
heeft gewaarschuwd voor de gevolgen 
hiervan voor de binnenlandse vraag, groei 
en werkgelegenheid; overwegende dat 
deflatie sinds augustus 2014 een feit is 
geworden in acht lidstaten (zes in de 
eurozone); overwegende dat het stimuleren 
van de vraag en de werkgelegenheid 
ernstig wordt beperkt doordat de kmo's 
amper toegang hebben tot krediet; 
overwegende dat de afnemende 
inflatiepercentages deze problemen nog 
eens versterken, doordat de reële 
rentepercentages en de reële schuldenlast 
stijgen, wat zou kunnen leiden tot een 
vicieuze cirkel van economische depressie;

Or. en

Amendement 64
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het Parlement de 
afgelopen twee jaar heeft gewaarschuwd 
voor de sociale gevaren van deflatie in een 
context van lage groei, hoge werkloosheid 
en neerwaartse druk op de lonen; 
overwegende dat de ECB op de lange 
termijn lage inflatie heeft voorspeld en 
heeft gewaarschuwd voor de gevolgen 

G. overwegende dat het Parlement de 
afgelopen twee jaar heeft gewaarschuwd 
voor de sociale gevaren van deflatie in een 
context van lage groei, hoge werkloosheid 
en neerwaartse druk op de lonen; 
overwegende dat de ECB een lage inflatie 
heeft voorspeld, met name door de 
dalende prijzen voor energie, vooral olie, 
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hiervan voor de binnenlandse vraag, groei 
en werkgelegenheid; overwegende dat 
deflatie sinds augustus 2014 een feit is 
geworden in acht lidstaten (zes in de 
eurozone); overwegende dat het 
stimuleren van de vraag en de 
werkgelegenheid ernstig wordt beperkt 
doordat het MKB amper toegang heeft tot 
krediet en doordat buitensporige 
overheids- en particuliere schuld moet 
worden teruggedrongen; overwegende dat 
de afnemende inflatiepercentages deze 
problemen nog eens versterken, doordat 
de reële rentepercentages en de reële 
schuldenlast stijgen, wat zou kunnen 
leiden tot een vicieuze cirkel van 
economische depressie;

maar dat deze naar verwachting in de 
komende jaren matig zal stijgen; 

Or. en

Amendement 65
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat een expansief 
monetair beleid kan worden gebruikt om 
de export te stimuleren als een manier om 
de economie in de EU op de korte termijn 
te verbeteren;

Or. en

Amendement 66
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat lage rentetarieven 
kunnen worden gebruikt om 
investeringen in de EU te stimuleren;

Or. en

Amendement 67
Sofia Ribeiro

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de bezuinigingsdrang 
is verminderd omdat de 
begrotingsdiscipline is vergroot en omdat 
er nieuwe doelstellingen - met meer 
nadruk op structurele dan op cyclische 
tekorten - zijn ingevoerd; overwegende 
dat, desondanks, de omvang van de 
begrotingsmultipliers in de huidige 
context nog steeds erg groot is, en de 
noodzaak om de 
middellangetermijndoelstelling en het 
streefdoel voor de schuld te halen 
onvermijdelijk een negatief effect zal 
hebben op economische groei en 
werkgelegenheid;

Schrappen

Or. en

Amendement 68
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging H
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Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de bezuinigingsdrang 
is verminderd omdat de 
begrotingsdiscipline is vergroot en omdat 
er nieuwe doelstellingen - met meer nadruk 
op structurele dan op cyclische tekorten - 
zijn ingevoerd; overwegende dat, 
desondanks, de omvang van de 
begrotingsmultipliers in de huidige context 
nog steeds erg groot is, en de noodzaak om 
de middellangetermijndoelstelling en het 
streefdoel voor de schuld te halen 
onvermijdelijk een negatief effect zal 
hebben op economische groei en 
werkgelegenheid;

H. overwegende dat de bezuinigingsdrang 
is verergerd omdat de begrotingsdiscipline 
is vergroot en omdat er nieuwe 
doelstellingen - met meer nadruk op 
structurele dan op cyclische tekorten - zijn 
ingevoerd die niet systematisch rekening 
houden met sociale, milieu- en 
genderaspecten; overwegende dat, 
desondanks, de omvang van de 
begrotingsmultipliers in de huidige context 
nog steeds erg groot is, en de noodzaak om 
de middellangetermijndoelstelling en het 
streefdoel voor de schuld te halen 
onvermijdelijk een negatief effect zal 
hebben op economische groei en 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 69
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de bezuinigingsdrang 
is verminderd omdat de 
begrotingsdiscipline is vergroot en omdat 
er nieuwe doelstellingen - met meer nadruk 
op structurele dan op cyclische tekorten - 
zijn ingevoerd; overwegende dat, 
desondanks, de omvang van de 
begrotingsmultipliers in de huidige 
context nog steeds erg groot is, en de 
noodzaak om de 
middellangetermijndoelstelling en het 
streefdoel voor de schuld te halen 
onvermijdelijk een negatief effect zal 
hebben op economische groei en 
werkgelegenheid;

H. overwegende dat de bezuinigingsdrang 
is verminderd omdat de 
begrotingsdiscipline is vergroot en omdat 
er nieuwe doelstellingen - met meer nadruk 
op structurele dan op cyclische tekorten - 
zijn ingevoerd; overwegende dat 
inspanningen moeten worden verricht om 
de schuld te verminderen;
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Or. en

Amendement 70
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de bezuinigingsdrang 
is verminderd omdat de 
begrotingsdiscipline is vergroot en omdat 
er nieuwe doelstellingen - met meer nadruk 
op structurele dan op cyclische tekorten - 
zijn ingevoerd; overwegende dat, 
desondanks, de omvang van de 
begrotingsmultipliers in de huidige 
context nog steeds erg groot is, en de 
noodzaak om de 
middellangetermijndoelstelling en het 
streefdoel voor de schuld te halen 
onvermijdelijk een negatief effect zal 
hebben op economische groei en 
werkgelegenheid;

H. overwegende dat de bezuinigingsdrang 
kan verminderen indien het tempo van de 
begrotingsconsolidatie en de structurele 
hervormingen wordt verhoogd teneinde 
het concurrentievermogen te herstellen; 
overwegende dat er nieuwe doelstellingen - 
met meer nadruk op structurele dan op 
cyclische tekorten - zijn ingevoerd; 
overwegende dat regeringen hun uiterste 
best moeten doen om de 
middellangetermijndoelstelling en het 
streefdoel voor de schuld te halen teneinde 
een aanzienlijk positief effect teweeg te 
brengen op de economische groei en 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 71
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de bezuinigingsdrang 
is verminderd omdat de 
begrotingsdiscipline is vergroot en omdat 
er nieuwe doelstellingen - met meer nadruk 
op structurele dan op cyclische tekorten - 
zijn ingevoerd; overwegende dat, 
desondanks, de omvang van de 
begrotingsmultipliers in de huidige context 

H. overwegende dat de 
begrotingsdiscipline is vergroot omdat er 
nieuwe doelstellingen - met meer nadruk 
op structurele dan op cyclische tekorten - 
zijn ingevoerd; overwegende dat, 
desondanks, de omvang van de 
begrotingsmultipliers in de huidige context 
nog steeds erg groot is, en de noodzaak 
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nog steeds erg groot is, en de noodzaak om 
de middellangetermijndoelstelling en het 
streefdoel voor de schuld te halen 
onvermijdelijk een negatief effect zal 
hebben op economische groei en 
werkgelegenheid;

bestaat om de 
middellangetermijndoelstelling en het 
streefdoel voor de schuld te halen 
waardoor een omgeving tot stand komt 
waarin economische groei en 
werkgelegenheid worden gestimuleerd;

Or. en

Amendement 72
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de uiteenlopende 
maatregelen betreffende begrotingsbeleid 
in de Europese Unie kmo's vaak dwingt 
om de zaak te sluiten of te verplaatsen, 
hetgeen leidt tot banenverlies en 
gedwongen arbeidsmobiliteit;

Or. en

Amendement 73
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat investeren in 
hoogwaardige banen, menselijk potentieel, 
onderzoek en innovatie de topprioriteit 
moet zijn van zowel de Commissie als de 
lidstaten, omdat investeringen hierin niet 
alleen essentieel zijn om te zorgen voor 
herstel maar ook om het economisch 
potentieel van de EU te vergroten en 
welvaart te scheppen;

I. overwegende dat structurele 
hervormingen, intensieve 
corruptiebestrijding, investeren in 
hoogwaardige banen, menselijk potentieel, 
onderzoek en innovatie de topprioriteit 
moet zijn van zowel de Commissie als de 
lidstaten, omdat investeringen hierin niet 
alleen essentieel zijn om te zorgen voor 
herstel maar ook om het economisch 
potentieel van de EU te vergroten en 
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welvaart te scheppen;

Or. en

Amendement 74
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat investeren in 
hoogwaardige banen, menselijk potentieel, 
onderzoek en innovatie de topprioriteit 
moet zijn van zowel de Commissie als de 
lidstaten, omdat investeringen hierin niet 
alleen essentieel zijn om te zorgen voor 
herstel maar ook om het economisch 
potentieel van de EU te vergroten en 
welvaart te scheppen;

I. overwegende dat investeren in 
hoogwaardige banen, menselijk potentieel, 
onderzoek en innovatie, ook indien dit 
meer kleinschalige projecten betreft, de 
topprioriteit moet zijn van zowel de 
Commissie als de lidstaten, omdat 
investeringen hierin niet alleen essentieel 
zijn om te zorgen voor herstel maar ook 
om het economisch potentieel van de EU te 
vergroten en welvaart te scheppen;

Or. en

Amendement 75
Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat investeren in 
hoogwaardige banen, menselijk potentieel, 
onderzoek en innovatie de topprioriteit 
moet zijn van zowel de Commissie als de 
lidstaten, omdat investeringen hierin niet 
alleen essentieel zijn om te zorgen voor 
herstel maar ook om het economisch 
potentieel van de EU te vergroten en 
welvaart te scheppen;

I. overwegende dat investeren in 
hoogwaardige banen, menselijk potentieel, 
onderzoek en innovatie een van de 
prioriteiten moet zijn van zowel de 
Commissie als de lidstaten, omdat 
investeringen hierin niet alleen essentieel 
zijn om te zorgen voor herstel maar ook 
om het economisch potentieel van de EU te 
vergroten en welvaart te scheppen;
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Or. en

Amendement 76
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat investeren in 
hoogwaardige banen, menselijk potentieel, 
onderzoek en innovatie de topprioriteit 
moet zijn van zowel de Commissie als de 
lidstaten, omdat investeringen hierin niet 
alleen essentieel zijn om te zorgen voor 
herstel maar ook om het economisch 
potentieel van de EU te vergroten en 
welvaart te scheppen;

I. overwegende dat buitensporige 
bezuinigingsmaatregelen hebben geleid 
tot een alarmerende daling van de 
publieke en private investeringen in de 
EU, die nu ongeveer 20% onder het 
niveau van voor de crisis liggen en lager 
zijn dan die van de belangrijkste 
economische partners elders in de wereld; 
overwegende dat investeren in 
hoogwaardige banen, menselijk potentieel, 
onderzoek en innovatie de topprioriteit 
moet zijn van zowel de Commissie als de 
lidstaten, omdat investeringen hierin niet 
alleen essentieel zijn om te zorgen voor 
herstel maar ook om het economisch 
potentieel van de EU te vergroten en 
welvaart te scheppen;

Or. en

Amendement 77
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat investeren in 
hoogwaardige banen, menselijk potentieel, 
onderzoek en innovatie de topprioriteit 
moet zijn van zowel de Commissie als de 
lidstaten, omdat investeringen hierin niet 
alleen essentieel zijn om te zorgen voor 

I. overwegende dat investeren in duurzame 
banen, menselijk potentieel, onderzoek en 
innovatie, en met name in een energie-
unie met een efficiënt 
hulpbronnenverbruik, een digitale interne 
markt, bevordering van het 
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herstel maar ook om het economisch 
potentieel van de EU te vergroten en 
welvaart te scheppen;

ondernemerschap, en een beter 
ondernemersklimaat voor kmo's de 
topprioriteit moet zijn van zowel de 
Commissie als de lidstaten, omdat 
investeringen hierin niet alleen essentieel 
zijn om te zorgen voor herstel maar ook 
om het economisch potentieel van de EU te 
vergroten en welvaart te scheppen;

Or. en

Amendement 78
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat investeren in 
hoogwaardige banen, menselijk potentieel, 
onderzoek en innovatie de topprioriteit 
moet zijn van zowel de Commissie als de 
lidstaten, omdat investeringen hierin niet 
alleen essentieel zijn om te zorgen voor 
herstel maar ook om het economisch 
potentieel van de EU te vergroten en 
welvaart te scheppen;

I. overwegende dat investeren in betere en 
duurzame banen, menselijk potentieel, 
onderzoek en innovatie, een energie-unie 
met een efficiënt hulpbronnenverbruik, de 
digitale interne markt en bevordering van 
het ondernemerschap de topprioriteit moet 
zijn van zowel de Commissie als de 
lidstaten, omdat investeringen hierin niet 
alleen essentieel zijn om te zorgen voor 
herstel maar ook om het economisch 
potentieel van de EU te vergroten en 
welvaart te scheppen;

Or. en

Amendement 79
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I a. overwegende dat de digitale interne 
markt van essentieel belang is voor banen, 
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groei en innovatie, en dat een verbonden 
digitale interne markt per jaar tot wel 260 
miljard EUR kan genereren;

Or. en

Amendement 80
Elena Gentile

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat hervormingen niet 
worden gedragen door de lidstaten omdat 
de nationale parlementen, het Europees 
Parlement en de sociale partners 
onvoldoende betrokken geweest zijn bij het 
EU-besluitvormingsproces, waardoor het 
vertrouwen van de burgers in het EU-
project is afgenomen getuige de afgelopen 
Europese verkiezingen;

J. overwegende dat hervormingen niet 
worden gedragen door de lidstaten omdat 
de nationale parlementen, het Europees 
Parlement, lokale en regionale autoriteiten 
en de sociale partners onvoldoende 
betrokken geweest zijn bij het EU-
besluitvormingsproces, waardoor het 
vertrouwen van de burgers in het EU-
project is afgenomen getuige de afgelopen 
Europese verkiezingen;

Or. en

Amendement 81
Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat hervormingen niet 
worden gedragen door de lidstaten, omdat 
de nationale parlementen, het Europees 
Parlement en de sociale partners 
onvoldoende betrokken geweest zijn bij het 
EU-besluitvormingsproces, waardoor het 
vertrouwen van de burgers in het EU-
project is afgenomen getuige de afgelopen 
Europese verkiezingen;

J. overwegende dat hervormingen met 
minder overtuiging worden gedragen door 
de lidstaten, omdat het Europees Parlement 
en de sociale partners onvoldoende 
betrokken geweest zijn bij het Europees 
Semester, alsook bij het EU-
besluitvormingsproces in zijn geheel, 
waardoor de burgers minder vertrouwen 
hebben in het EU-project, getuige de 
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afgelopen Europese verkiezingen;

Or. en

Amendement 82
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat hervormingen niet 
worden gedragen door de lidstaten omdat 
de nationale parlementen, het Europees 
Parlement en de sociale partners 
onvoldoende betrokken geweest zijn bij 
het EU-besluitvormingsproces, waardoor 
het vertrouwen van de burgers in het EU-
project is afgenomen getuige de afgelopen 
Europese verkiezingen;

J. overwegende dat het vertrouwen van de 
burgers in het EU-project cruciaal is voor 
het succes van de door de lidstaten uit te 
voeren hervormingen teneinde de 
schuldencrisis te overwinnen;

Or. en

Amendement 83
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat hervormingen niet 
worden gedragen door de lidstaten omdat 
de nationale parlementen, het Europees 
Parlement en de sociale partners 
onvoldoende betrokken geweest zijn bij het 
EU-besluitvormingsproces, waardoor het 
vertrouwen van de burgers in het EU-
project is afgenomen getuige de afgelopen 
Europese verkiezingen;

J. overwegende dat hervormingen niet 
worden gedragen door de lidstaten omdat 
de nationale parlementen, het Europees 
Parlement, het maatschappelijk 
middenveld en de sociale partners 
onvoldoende betrokken geweest zijn bij het 
EU-besluitvormingsproces, waardoor het 
vertrouwen van de burgers in het EU-
project is afgenomen getuige de afgelopen 
Europese verkiezingen;



PE546.787v01-00 48/130 AM\1047155NL.doc

NL

Or. en

Amendement 84
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat hervormingen niet 
worden gedragen door de lidstaten, omdat 
de nationale parlementen, het Europees 
Parlement en de sociale partners 
onvoldoende betrokken geweest zijn bij het 
EU-besluitvormingsproces, waardoor het 
vertrouwen van de burgers in het EU-
project is afgenomen getuige de afgelopen 
Europese verkiezingen;

J. overwegende dat nationaal beleid 
aanzienlijk is ingeperkt door het beleid en 
de hervormingen van de EU, met grote 
gevolgen voor de levensstandaard van de 
burgers, terwijl de democratische 
verantwoording hierdoor is ondermijnd; 
overwegende dat hervormingen niet 
worden gedragen door de lidstaten en er 
geen inclusieve, sociale en duurzame 
oplossingen zijn ontwikkeld, omdat de 
nationale parlementen, het Europees 
Parlement en de sociale partners en 
maatschappelijke organisaties op 
nationaal en Europees niveau 
onvoldoende betrokken geweest zijn bij het 
EU-besluitvormingsproces, waardoor het 
vertrouwen van de burgers in het EU-
project is afgenomen getuige de afgelopen 
Europese verkiezingen;

Or. en

Amendement 85
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat het vaststellen van 
lonen een bevoegdheid van de lidstaten is;

Or. en
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Amendement 86
Sofia Ribeiro

Ontwerpresolutie
Kopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

Ambitieus economisch beleid voor groei en 
hoogwaardige banen en ter bestrijding van 
deflatie

Ambitieus economisch beleid voor groei en 
hoogwaardige banen

Or. en

Amendement 87
Sofia Ribeiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. is verheugd over de geïntegreerde 
aanpak van de Commissie voor groei, die 
voornamelijk steunt op drie pijlers: een 
investeringsplan voor Europa; de 
doelstelling om structurele hervormingen 
uit te voeren; en het dragen van 
budgettaire verantwoordelijkheid;

Or. en

Amendement 88
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. benadrukt dat de landen in de 
eurozone die steun hebben ontvangen van 
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de partners om hun economieën te 
financieren, de bijbehorende regels en 
overeenkomsten dienen na te leven; 
benadrukt dat dit een kwestie van respect 
is voor de belastingbetalers in de 
partnerlanden als reactie op hun grote 
inspanningen voor solidariteit;

Or. en

Amendement 89
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 ter. onderstreept dat solidariteit een 
kernwaarde vormt waarop de Europese 
Unie gestoeld is; spreekt derhalve zijn 
dankbaarheid uit aan de burgers en 
belastingbetalers in Europa vanwege het 
tonen van zo veel solidariteit met de 
burgers in de landen die door de 
schuldencrisis zijn getroffen;

Or. en

Amendement 90
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 bis. dringt er bij de lidstaten die nog te 
lijden hebben onder de schuldencrisis op 
aan om de structurele hervormingen 
volledig ten uitvoer te leggen en aan de 
verplichtingen te voldoen teneinde hun 
concurrentievermogen te herstellen; 
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Or. en

Amendement 91
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. dringt er bij de Commissie op aan om 
een hoognodig, expansief economisch 
beleid in te voeren om slimme, duurzame 
en inclusieve groei te stimuleren en 
hoogwaardige banen te scheppen; 
benadrukt dat lage inflatie nu al leidt tot 
een stijging van de reële rente, alsmede van 
de reële overheids- en particuliere schuld, 
waardoor in combinatie met de hoge 
werkloosheid, de groei wordt afgeremd en 
de armoe toeneemt;

1. dringt er bij de Commissie op aan om de 
koers van het economisch beleid te 
wijzigen en een hoognodig, expansief 
economisch beleid in te voeren om slimme, 
duurzame en inclusieve groei te stimuleren 
en goede banen te scheppen; benadrukt dat 
lage inflatie nu al leidt tot een stijging van 
de reële rente, alsmede van de reële 
overheids- en particuliere schuld, waardoor 
in combinatie met de hoge langdurige 
werkloosheid en jeugdwerkloosheid, de 
groei wordt afgeremd en de armoe 
toeneemt;

Or. en

Amendement 92
Sofia Ribeiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. dringt er bij de Commissie op aan om 
een hoognodig, expansief economisch 
beleid in te voeren om slimme, duurzame 
en inclusieve groei te stimuleren en 
hoogwaardige banen te scheppen; 
benadrukt dat lage inflatie nu al leidt tot 
een stijging van de reële rente, alsmede van 
de reële overheids- en particuliere schuld, 
waardoor in combinatie met de hoge 
werkloosheid, de groei wordt afgeremd en 

1. is verheugd dat de Commissie zich ertoe 
verbindt om slimme, duurzame en 
inclusieve groei te stimuleren en 
hoogwaardige banen te scheppen; 
benadrukt dat lage inflatie nu al leidt tot 
een stijging van de reële rente, alsmede van 
de reële overheids- en particuliere schuld, 
waardoor in combinatie met de hoge 
werkloosheid, de groei wordt afgeremd en 
de armoe toeneemt;
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de armoe toeneemt;

Or. en

Amendement 93
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. dringt er bij de Commissie op aan om 
een hoognodig, expansief economisch 
beleid in te voeren om slimme, duurzame 
en inclusieve groei te stimuleren en 
hoogwaardige banen te scheppen; 
benadrukt dat lage inflatie nu al leidt tot 
een stijging van de reële rente, alsmede van 
de reële overheids- en particuliere schuld, 
waardoor in combinatie met de hoge 
werkloosheid, de groei wordt afgeremd en 
de armoe toeneemt;

1. dringt er bij de Commissie op aan om de 
inspanningen van de lidstaten waarmee 
de schuldencrisis moet worden aanpakt te 
ondersteunen op basis van een 
economisch beleid dat is gericht op het 
stimuleren van slimme, duurzame en 
inclusieve groei en het scheppen van 
hoogwaardige banen; benadrukt dat lage 
inflatie nu al leidt tot een stijging van de 
reële rente, alsmede van de reële 
overheids- en particuliere schuld, waardoor 
in combinatie met de hoge werkloosheid, 
de groei wordt afgeremd en de armoe 
toeneemt;

Or. en

Amendement 94
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. dringt er bij de Commissie op aan om 
een hoognodig, expansief economisch 
beleid in te voeren om slimme, duurzame 
en inclusieve groei te stimuleren en 
hoogwaardige banen te scheppen; 
benadrukt dat lage inflatie nu al leidt tot 
een stijging van de reële rente, alsmede 

1. dringt er bij de Commissie op aan om 
met de lidstaten samen te werken om 
beleidsmaatregelen op te stellen die 
slimme, duurzame en inclusieve groei 
stimuleren;
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van de reële overheids- en particuliere 
schuld, waardoor in combinatie met de 
hoge werkloosheid, de groei wordt 
afgeremd en de armoe toeneemt;

Or. en

Amendement 95
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. dringt er bij de Commissie op aan om 
een hoognodig, expansief economisch 
beleid in te voeren om slimme, duurzame 
en inclusieve groei te stimuleren en 
hoogwaardige banen te scheppen; 
benadrukt dat lage inflatie nu al leidt tot 
een stijging van de reële rente, alsmede 
van de reële overheids- en particuliere 
schuld, waardoor in combinatie met de 
hoge werkloosheid, de groei wordt 
afgeremd en de armoe toeneemt;

1. dringt er bij de Commissie op aan om 
een hoognodig, expansief monetair beleid 
in te voeren om slimme, duurzame en 
inclusieve groei te stimuleren en 
hoogwaardige banen te scheppen;

Or. en

Amendement 96
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. dringt er bij de Commissie op aan om 
een hoognodig, expansief economisch 
beleid in te voeren om slimme, duurzame 
en inclusieve groei te stimuleren en 
hoogwaardige banen te scheppen; 
benadrukt dat lage inflatie nu al leidt tot 

1. dringt er bij de Commissie op aan om 
een hoognodig, expansief economisch 
beleid in te voeren om slimme, duurzame 
en inclusieve groei te stimuleren en 
hoogwaardige en duurzame banen te 
scheppen; benadrukt dat lage inflatie nu al 
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een stijging van de reële rente, alsmede van 
de reële overheids- en particuliere schuld, 
waardoor in combinatie met de hoge 
werkloosheid, de groei wordt afgeremd en 
de armoe toeneemt;

leidt tot een stijging van de reële rente, 
alsmede van de reële overheids- en 
particuliere schuld, waardoor in combinatie 
met de hoge werkloosheid, de groei wordt 
afgeremd en de armoe toeneemt;

Or. en

Amendement 97
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. dringt er bij de Commissie op aan om 
een hoognodig, expansief economisch 
beleid in te voeren om slimme, duurzame 
en inclusieve groei te stimuleren en 
hoogwaardige banen te scheppen; 
benadrukt dat lage inflatie nu al leidt tot 
een stijging van de reële rente, alsmede van 
de reële overheids- en particuliere schuld, 
waardoor in combinatie met de hoge 
werkloosheid, de groei wordt afgeremd en 
de armoe toeneemt;

1. dringt er bij de Commissie op aan om 
een hoognodig economisch en 
begrotingsbeleid in te voeren om slimme, 
duurzame en inclusieve groei te stimuleren 
en hoogwaardige banen te scheppen; 
benadrukt dat lage inflatie nu al leidt tot 
een stijging van de reële rente, alsmede van 
de reële overheids- en particuliere schuld, 
waardoor in combinatie met de hoge 
werkloosheid, de groei wordt afgeremd en 
de armoe toeneemt;

Or. en

Amendement 98
Jeroen Lenaers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. dringt er bij de Commissie op aan om 
een hoognodig, expansief economisch 
beleid in te voeren om slimme, duurzame 
en inclusieve groei te stimuleren en 
hoogwaardige banen te scheppen; 
benadrukt dat lage inflatie nu al leidt tot 

1. dringt er bij de Commissie op aan ervoor 
te zorgen dat er concrete aanbevelingen 
komen voor de lidstaten en voor de EU als 
geheel, inclusief de lidstaten waarvoor 
een economisch aanpassingsprogramma 
geldt, zodat zij niet slechts gericht zijn op 
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een stijging van de reële rente, alsmede van 
de reële overheids- en particuliere schuld, 
waardoor in combinatie met de hoge 
werkloosheid, de groei wordt afgeremd en 
de armoe toeneemt;

begrotingsconsolidatie, maar ook op 
structurele hervormingen die leiden tot 
reële, duurzame en sociaal 
uitgebalanceerde groei, meer 
hoogwaardige banen, versterkt 
concurrentievermogen en meer 
convergentie; benadrukt dat lage inflatie 
nu al leidt tot een stijging van de reële 
rente, alsmede van de reële overheids- en 
particuliere schuld, waardoor in combinatie 
met de hoge werkloosheid, de groei wordt 
afgeremd en de armoe toeneemt;

Or. en

Amendement 99
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. dringt er bij de Commissie op aan om 
een hoognodig, expansief economisch 
beleid in te voeren om slimme, duurzame 
en inclusieve groei te stimuleren en 
hoogwaardige banen te scheppen; 
benadrukt dat lage inflatie nu al leidt tot 
een stijging van de reële rente, alsmede van 
de reële overheids- en particuliere schuld, 
waardoor in combinatie met de hoge 
werkloosheid, de groei wordt afgeremd en 
de armoe toeneemt;

1. dringt aan op ambitieuze economische 
beleidsmaatregelen om slimme, duurzame 
en inclusieve groei te stimuleren en 
hoogwaardige banen te scheppen; 
benadrukt dat lage inflatie nu al leidt tot 
een stijging van de reële rente, alsmede van 
de reële overheids- en particuliere schuld, 
waardoor in combinatie met de hoge 
werkloosheid, de groei wordt afgeremd en 
de armoe toeneemt;

Or. en

Amendement 100
Joëlle Mélin, Dominique Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. dringt er bij de Commissie op aan om 
een hoognodig, expansief economisch 
beleid in te voeren om slimme, duurzame 
en inclusieve groei te stimuleren en 
hoogwaardige banen te scheppen; 
benadrukt dat lage inflatie nu al leidt tot 
een stijging van de reële rente, alsmede van 
de reële overheids- en particuliere schuld, 
waardoor in combinatie met de hoge 
werkloosheid, de groei wordt afgeremd en 
de armoe toeneemt;

1. dringt er bij de Commissie op aan om 
een economisch beleid in te voeren dat 
breekt met het voorgaande 
soberheidsbeleid en hoognodig is om 
slimme, duurzame en inclusieve groei te 
stimuleren en hoogwaardige banen te 
scheppen; benadrukt dat lage inflatie nu al 
leidt tot een stijging van de reële rente, 
alsmede van de reële overheids- en 
particuliere schuld, waardoor in combinatie 
met de hoge werkloosheid, de groei wordt 
afgeremd en de armoede toeneemt;

Or. fr

Amendement 101
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. dringt er bij de Commissie op aan om 
een hoognodig, expansief economisch 
beleid in te voeren om slimme, duurzame 
en inclusieve groei te stimuleren en 
hoogwaardige banen te scheppen; 
benadrukt dat lage inflatie nu al leidt tot 
een stijging van de reële rente, alsmede van 
de reële overheids- en particuliere schuld, 
waardoor in combinatie met de hoge 
werkloosheid, de groei wordt afgeremd en 
de armoe toeneemt;

1. dringt aan op een ambitieus, expansief 
economisch beleid om slimme, duurzame 
en inclusieve groei te stimuleren en 
hoogwaardige banen te scheppen; 
benadrukt dat lage inflatie nu al leidt tot 
een stijging van de reële rente, alsmede van 
de reële overheids- en particuliere schuld, 
waardoor in combinatie met de hoge 
werkloosheid, de groei wordt afgeremd en 
de armoe toeneemt;

Or. en

Amendement 102
Lampros Fountoulis
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. dringt er bij de Commissie op aan om 
een hoognodig, expansief economisch 
beleid in te voeren om slimme, duurzame 
en inclusieve groei te stimuleren en 
hoogwaardige banen te scheppen; 
benadrukt dat lage inflatie nu al leidt tot 
een stijging van de reële rente, alsmede van 
de reële overheids- en particuliere schuld, 
waardoor in combinatie met de hoge 
werkloosheid, de groei wordt afgeremd en 
de armoe toeneemt;

1. dringt er bij de Commissie op aan om 
een hoognodig, expansief economisch 
beleid in te voeren om slimme, duurzame 
en inclusieve groei te stimuleren, sociale 
investeringen te benadrukken en 
hoogwaardige banen te scheppen in de 
eurozone middels productieve 
investeringen en verhoging van de 
productiviteit; benadrukt dat lage inflatie 
nu al leidt tot een stijging van de reële 
rente, alsmede van de reële overheids- en 
particuliere schuld, waardoor in combinatie 
met de hoge werkloosheid, de groei wordt 
afgeremd en de armoe toeneemt;

Or. en

Amendement 103
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Titel 1 – kopje 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(1) Daadkrachtige Europese 
investeringsstrategie
(Dit amendement is bedoeld als kopje 
onder de titel "Ambitieus economisch 
beleid voor groei en hoogwaardige banen 
en ter bestrijding van deflatie", tussen de 
paragrafen 1 en 2)

Or. en

Amendement 104
Maria Arena, Hugues Bayet
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. merkt op dat de ambitieuze 
structurele hervormingen die zijn 
uitgevoerd door de lidstaten die het meest 
door de crisis zijn getroffen, geen 
resultaten hebben opgeleverd; dringt 
daarom aan op een herziening van het 
bezuinigingsbeleid in Europa en, gelet op 
de context, op stimulering van 
overheidsinvesteringen;

Or. en

Amendement 105
Sven Schulze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is zich bewust van de relatie tussen 
budgettaire verantwoordelijkheid, 
stimulering van investeringen en 
structurele hervormingen in de lidstaten, 
maar brengt in herinnering dat de 
bestaande regels van het stabiliteits- en 
groeipact moeten worden geëerbiedigd.

Or. en

Amendement 106
Maria João Rodrigues

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is verheugd dat de prioriteit 
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investeringen in de nieuwe beleidsmix is 
toegevoegd aan de bestaande prioriteiten 
begrotingsconsolidatie en structurele 
hervormingen; is niettemin van mening 
dat er in de jaarlijkse groeianalyse meer 
aandacht moet worden besteed aan de 
totale vraag en de relatie daarvan met 
loonsverhogingen en sociale 
ongelijkheden; onderstreept dat de 
voornaamste prioriteit betreffende het 
terugdringen van macro-economische 
onevenwichtigheden niet moet liggen bij 
het uitbreiden van de overschotten op de 
lopende rekening, maar juist bij het 
verhogen van de groei, investeringen en 
de werkgelegenheid, alsook bij het 
terugdringen van de armoede;

Or. en

Amendement 107
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. onderstreept dat de lidstaten die de 
noodzakelijke structurele hervormingen 
hebben uitgevoerd successen boeken met 
het herstellen van hun 
concurrentievermogen op de wereldmarkt 
en met het creëren van groei en het 
scheppen van banen, alsook met het 
vergroten van het vertrouwen op de 
financiële markten;

Or. en

Amendement 108
Verónica Lope Fontagné
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan te zorgen voor 
budgettaire verantwoordelijkheid als een 
manier om economische groei, 
werkgelegenheid en de welvaartsstaat te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 109
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. merkt op dat de Commissie heeft 
erkend dat de sectoren sociale zorg en 
gezondheidszorg een aanzienlijk 
groeipotentieel hebben en cruciale 
investeringsterreinen zijn bij het 
nastreven van duurzame economieën; 
verzoekt de Commissie verslag uit te 
brengen over de vorderingen bij de 
ontwikkeling van initiatieven in het kader 
van de Europa 2020-strategie op het 
gebied van investeringen in de sectoren 
sociale zorg en gezondheidszorg met 
betrekking tot kwaliteitswerkgelegenheid;

Or. en

Amendement 110
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt de noodzaak van 
arbeidsmarkthervormingen waarin sterk 
de nadruk wordt gelegd op bevordering 
van hoogwaardige arbeid, verbeterde 
sociale zekerheid en bestrijding van 
sociale uitsluiting, versterking van de 
bestaande en invoering van nieuwe 
rechten voor werknemers, bevordering 
van de gezondheid en veiligheid op het 
werk, verbetering van het 
sociaalrisicobeheer en de combinatie van 
werk en privéleven;

Or. en

Amendement 111
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. is ernstig bezorgd over de 
mogelijkheid dat het vertragen van 
structurele hervormingen of het intrekken 
van delen ervan leidt tot een directe 
kapitaalvlucht met ernstige gevolgen voor 
de groei en de werkgelegenheid; 

Or. en

Amendement 112
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. dringt er bij de partners op aan 
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om, ingeval een lidstaat wordt 
geconfronteerd met buitensporige macro-
economische onevenwichtigheden, 
gebruik te maken van de reeds aanwezige 
flexibiliteit in de regelgeving en 
overeenkomsten en geen wijzigingen 
hierin aan te brengen;

Or. en

Amendement 113
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is bezorgd dat de EU in een 
investeringsval gevangen zit, waarbij de 
investeringen sinds de piek in 2007 met 
meer dan 400 miljard zijn teruggelopen, en 
nu ongeveer 20% onder het niveau van 
voor de crisis liggen; waarschuwt dat de 
afname nog sterker was in perifere 
lidstaten waar de begrotingsconsolidatie 
acuter was;

2. is bezorgd dat de EU in een 
investeringsval gevangen zit, waarbij de 
investeringen sinds de piek in 2007 met 
meer dan 400 miljard zijn teruggelopen, en 
nu ongeveer 20% onder het niveau van 
voor de crisis liggen; waarschuwt dat de 
afname nog sterker was in perifere 
lidstaten waar de begrotingsconsolidatie 
acuter was; benadrukt nogmaals het 
banenpotentieel van de groene economie, 
die volgens ramingen van de Commissie 
alleen al in de sectoren energie-efficiëntie 
en hernieuwbare energie tegen 2020 vijf 
miljoen banen zou kunnen opleveren, op 
voorwaarde dat een ambitieus klimaat- en 
energiebeleid wordt gevoerd; vraagt de 
lidstaten voldoende te investeren in deze 
sectoren en te anticiperen op de 
toekomstige werknemersvaardigheden;

Or. en

Amendement 114
Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is bezorgd dat de EU in een 
investeringsval gevangen zit, waarbij de 
investeringen sinds de piek in 2007 met 
meer dan 400 miljard zijn teruggelopen, en 
nu ongeveer 20% onder het niveau van 
voor de crisis liggen; waarschuwt dat de 
afname nog sterker was in perifere 
lidstaten waar de begrotingsconsolidatie 
acuter was;

2. is bezorgd dat de investeringen van de 
EU sinds de piek in 2007 met meer dan 
400 miljard zijn teruggelopen, en nu 
ongeveer 20% onder het niveau van voor 
de crisis liggen; waarschuwt dat de afname 
nog sterker was in perifere lidstaten waar 
de begrotingsconsolidatie acuter was;

Or. en

Amendement 115
Jeroen Lenaers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is bezorgd dat de EU in een 
investeringsval gevangen zit, waarbij de 
investeringen sinds de piek in 2007 met 
meer dan 400 miljard zijn teruggelopen, 
en nu ongeveer 20% onder het niveau van 
voor de crisis liggen; waarschuwt dat de 
afname nog sterker was in perifere 
lidstaten waar de begrotingsconsolidatie 
acuter was;

2. is bezorgd dat de investeringen in de EU 
in de afgelopen jaren aanzienlijk zijn 
teruggelopen, en nu ongeveer 20% onder 
het niveau van voor de crisis liggen; 
waarschuwt dat de afname nog sterker was 
in perifere lidstaten waar de 
begrotingsconsolidatie acuter was; is 
verheugd over het door de voorzitter van 
de Europese Commissie voorgestelde 
investeringsplan;

Or. en

Amendement 116
Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. is verheugd dat investeringen een van de 
belangrijkste pijlers van de strategie van 
de Commissie voor 2015 zijn, en dringt 
erop aan dat het plan onverwijld wordt 
uitgevoerd; acht het een stap voorwaarts de 
bijdragen van de lidstaten aan een dergelijk 
plan buiten de streefdoelen voor het 
begrotingstekort te laten vallen;

3. is verheugd dat investeringen een van de 
drie pijlers van de strategie van de 
Commissie voor 2015 zijn, en dringt erop 
aan dat het plan onverwijld wordt 
uitgevoerd; acht het een stap voorwaarts de 
bijdragen van de lidstaten aan een dergelijk 
plan, zoals vastgesteld in de mededeling 
van de Commissie over flexibiliteit, buiten 
de streefdoelen voor het begrotingstekort te 
laten vallen; neemt nota van het besluit 
van de Commissie om lidstaten toe te 
staan binnen de reikwijdte van de 
preventieve tak van het stabiliteits- en 
groeipact tijdelijk af te wijken van hun 
middellangetermijndoelstelling of het 
hierop gerichte wijzigingspact teneinde 
ruimte te bieden aan investeringen die 
onder het structuur- en cohesiebeleid, de 
trans-Europese netwerken en de 
financieringsfaciliteit "Connecting 
Europe" vallen, alsook aan nationale 
medefinanciering van projecten die ook 
door het Europees Fonds voor 
strategische investeringen (EFSI) worden 
gefinancierd;

Or. en

Amendement 117
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is verheugd dat investeringen een van de 
belangrijkste pijlers van de strategie van de 
Commissie voor 2015 zijn, en dringt erop 
aan dat het plan onverwijld wordt 
uitgevoerd; acht het een stap voorwaarts de 
bijdragen van de lidstaten aan een dergelijk 

3. is verheugd dat investeringen een van de 
drie belangrijkste pijlers van de strategie 
van de Commissie voor 2015 zijn, op 
voorwaarde dat het slimme, inclusieve en 
duurzame investeringen zijn en ze voldoen 
aan onder andere de selectiecriteria voor 
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plan buiten de streefdoelen voor het 
begrotingstekort te laten vallen;

projecten in het kader van het 
cohesiebeleid, en dringt erop aan dat het 
plan wordt uitgevoerd; acht het een stap 
voorwaarts de bijdragen van de lidstaten 
aan een dergelijk plan buiten de 
streefdoelen voor het begrotingstekort te 
laten vallen; onderstreept de noodzaak om 
te zorgen voor meer publieke sociale 
investeringen in toereikende 
socialezekerheidsstelsels en in sociale 
dienstverlening, zoals benadrukt in het 
Sociaal Investeringspakket van de 
Commissie;

Or. en

Amendement 118
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is verheugd dat investeringen een van de 
belangrijkste pijlers van de strategie van de 
Commissie voor 2015 zijn, en dringt erop 
aan dat het plan onverwijld wordt 
uitgevoerd; acht het een stap voorwaarts de 
bijdragen van de lidstaten aan een dergelijk 
plan buiten de streefdoelen voor het 
begrotingstekort te laten vallen;

3. merkt op dat investeringen een van de 
drie belangrijkste pijlers van de strategie 
van de Commissie voor 2015 zijn, en 
dringt erop aan dat het plan onverwijld 
wordt uitgevoerd; acht het een stap 
voorwaarts de bijdragen van de lidstaten 
aan een dergelijk plan buiten de 
streefdoelen voor het begrotingstekort te 
laten vallen;

Or. en

Amendement 119
Jeroen Lenaers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. is verheugd dat investeringen een van de 
belangrijkste pijlers van de strategie van de 
Commissie voor 2015 zijn, en dringt erop 
aan dat het plan onverwijld wordt 
uitgevoerd; acht het een stap voorwaarts 
de bijdragen van de lidstaten aan een 
dergelijk plan buiten de streefdoelen voor 
het begrotingstekort te laten vallen;

3. is verheugd dat investeringen een van de 
drie belangrijkste pijlers van de strategie 
van de Commissie voor 2015 zijn, en 
dringt erop aan dat het plan onverwijld 
wordt uitgevoerd; neemt nota van het feit 
dat de bijdragen van de lidstaten aan het 
EFSI niet in acht worden genomen bij de 
vaststelling van de budgettaire aanpassing 
overeenkomstig hetzij het preventieve, 
hetzij het correctieve deel van het pact;

Or. en

Amendement 120
Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. betreurt het feit dat er geen "sociale 
pijler" is opgenomen in de geïntegreerde 
aanpak van de jaarlijkse groeianalyse 
voor 2015, waaruit blijkt dat de noodzaak 
en het belang van de ontwikkeling van 
sociale investeringsmaatregelen worden 
onderschat, met name op het gebied van 
sociale vernieuwing, sociaal 
ondernemerschap en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen;

Or. en

Amendement 121
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. dringt bovendien aan op een 
"gulden regel" voor duurzame en 
productieve overheidsinvesteringen, naast 
de aanpak om het investeringsplan buiten 
de streefdoelen voor het begrotingstekort 
te laten vallen, met het oog op verkleining 
van de investeringskloof en stimulering 
van de economie en hoogwaardige 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 122
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan te waarborgen dat het 
investeringsplan wordt ingezet op 
duurzame terreinen die een toegevoegde 
waarde voor de economie in de EU 
kunnen zijn;

Or. en

Amendement 123
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. is van mening dat de drie 
belangrijkste pijlers van de strategie van 
de Commissie voor 2015 gezamenlijk 
moeten worden geïmplementeerd teneinde 
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investeringen op een verantwoorde 
manier te stimuleren in gebieden met een 
daadwerkelijk effect op de groei en de 
werkgelegenheid, zoals de digitale 
economie, groene sectoren en 
gezondheidszorg;

Or. en

Amendement 124
Sofia Ribeiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. betreurt het feit dat het Europees Fonds 
voor strategische investeringen (EFSI) 
gebaseerd zal zijn op gerecycleerde EU-
middelen en geen "vers" overheidsgeld 
betreft, afgezien van een extra 
5 miljard EUR van het EIB; benadrukt 
het risico van een ontoereikend fonds dat 
gebaseerd is op al te optimistische 
aannames over de waarschijnlijkheid dat 
het leeuwendeel van de benodigde 
financiering zal worden aangetrokken 
van particuliere beleggers; dringt er bij de 
Commissie op aan gebruik te maken van 
de jaarlijkse winsten van de EIB en van 
de niet-uitbetaalde dividenden om de 
middelen te verruimen zonder te tornen 
aan de AAA-status van de bank; dringt er 
bij de Commissie op aan na te gaan hoe 
de EU-begroting kan worden gebruikt en 
andere, nieuwe middelen kunnen worden 
gebruikt om ervoor te zorgen dat het fonds 
kan leveren;

Schrappen

Or. en

Amendement 125
Maria Arena, Hugues Bayet
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. betreurt het feit dat het Europees Fonds 
voor strategische investeringen (EFSI) 
gebaseerd zal zijn op gerecycleerde EU-
middelen en geen "vers" overheidsgeld 
betreft, afgezien van een extra 
5 miljard EUR van het EIB; benadrukt het 
risico van een ontoereikend fonds dat 
gebaseerd is op al te optimistische 
aannames over de waarschijnlijkheid dat 
het leeuwendeel van de benodigde 
financiering zal worden aangetrokken van 
particuliere beleggers; dringt er bij de 
Commissie op aan gebruik te maken van 
de jaarlijkse winsten van de EIB en van de 
niet-uitbetaalde dividenden om de 
middelen te verruimen zonder te tornen 
aan de AAA-status van de bank; dringt er 
bij de Commissie op aan na te gaan hoe de 
EU-begroting kan worden gebruikt en 
andere, nieuwe middelen kunnen worden 
gebruikt om ervoor te zorgen dat het fonds 
kan leveren;

4. betreurt het feit dat het Europees Fonds 
voor strategische investeringen (EFSI) 
gebaseerd zal zijn op gerecycleerde EU-
middelen en geen "vers" overheidsgeld 
betreft, afgezien van een extra 
5 miljard EUR van de EIB; benadrukt het 
risico van een ontoereikend fonds dat 
gebaseerd is op al te optimistische 
aannames over de waarschijnlijkheid dat 
het leeuwendeel van de benodigde 
financiering zal worden aangetrokken van 
particuliere beleggers; dringt er bij de EIB 
op aan een verandering van karakter te 
overwegen, namelijk van een methode van 
puur commerciële bankactiviteiten en 
AAA-kredietbeoordeling naar een 
projectrisicobeoordelingsmodel op grond 
van vastgestelde criteria en transparantie; 
dringt er bij de Commissie op aan na te 
gaan hoe de EU-begroting kan worden 
gebruikt en andere, nieuwe middelen 
kunnen worden gebruikt om ervoor te 
zorgen dat het fonds kan leveren;

Or. en

Amendement 126
Sven Schulze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. betreurt het feit dat het Europees Fonds 
voor strategische investeringen (EFSI) 
gebaseerd zal zijn op gerecycleerde EU-
middelen en geen "vers" overheidsgeld 
betreft, afgezien van een extra 
5 miljard EUR van het EIB; benadrukt 

4. is verheugd over het bestaan van het 
Europees Fonds voor strategische 
investeringen (EFSI) en de belangrijke 
bijdrage eraan van 5 miljard EUR van de 
EIB; dringt er bij de Commissie op aan na 
te gaan hoe de overeengekomen EU-
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het risico van een ontoereikend fonds dat 
gebaseerd is op al te optimistische 
aannames over de waarschijnlijkheid dat 
het leeuwendeel van de benodigde 
financiering zal worden aangetrokken 
van particuliere beleggers; dringt er bij de 
Commissie op aan gebruik te maken van 
de jaarlijkse winsten van de EIB en van de 
niet-uitbetaalde dividenden om de 
middelen te verruimen zonder te tornen 
aan de AAA-status van de bank; dringt er 
bij de Commissie op aan na te gaan hoe de 
EU-begroting kan worden gebruikt en 
andere, nieuwe middelen kunnen worden 
gebruikt om ervoor te zorgen dat het fonds 
kan leveren;

begroting kan worden gebruikt en mogelijk 
andere ongebruikte middelen kunnen 
worden gebruikt om ervoor te zorgen dat 
het fonds kan leveren;

Or. en

Amendement 127
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. betreurt het feit dat het Europees Fonds 
voor strategische investeringen (EFSI) 
gebaseerd zal zijn op gerecycleerde EU-
middelen en geen "vers" overheidsgeld 
betreft, afgezien van een extra 
5 miljard EUR van het EIB; benadrukt het 
risico van een ontoereikend fonds dat 
gebaseerd is op al te optimistische 
aannames over de waarschijnlijkheid dat 
het leeuwendeel van de benodigde 
financiering zal worden aangetrokken van 
particuliere beleggers; dringt er bij de 
Commissie op aan gebruik te maken van 
de jaarlijkse winsten van de EIB en van 
de niet-uitbetaalde dividenden om de 
middelen te verruimen zonder te tornen 
aan de AAA-status van de bank; dringt er 
bij de Commissie op aan na te gaan hoe 
de EU-begroting kan worden gebruikt en 

4. is verheugd over het feit dat het 
Europees Fonds voor strategische 
investeringen (EFSI) geen "vers" 
overheidsgeld betreft, afgezien van een 
extra 5 miljard EUR van de EIB; 
ondersteunt de strategie van de voorzitter 
van de Europese Commissie, Jean-Claude 
Juncker, om het leeuwendeel van de 
benodigde financiering aan te trekken van 
particuliere beleggers;



AM\1047155NL.doc 71/130 PE546.787v01-00

NL

andere, nieuwe middelen kunnen worden 
gebruikt om ervoor te zorgen dat het fonds 
kan leveren;

Or. en

Amendement 128
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. betreurt het feit dat het Europees Fonds 
voor strategische investeringen (EFSI) 
gebaseerd zal zijn op gerecycleerde EU-
middelen en geen "vers" overheidsgeld 
betreft, afgezien van een extra 
5 miljard EUR van het EIB; benadrukt het 
risico van een ontoereikend fonds dat 
gebaseerd is op al te optimistische 
aannames over de waarschijnlijkheid dat 
het leeuwendeel van de benodigde 
financiering zal worden aangetrokken 
van particuliere beleggers; dringt er bij de 
Commissie op aan gebruik te maken van 
de jaarlijkse winsten van de EIB en van 
de niet-uitbetaalde dividenden om de 
middelen te verruimen zonder te tornen 
aan de AAA-status van de bank; dringt er 
bij de Commissie op aan na te gaan hoe 
de EU-begroting kan worden gebruikt en 
andere, nieuwe middelen kunnen worden 
gebruikt om ervoor te zorgen dat het fonds 
kan leveren;

4. merkt op dat het Europees Fonds voor 
strategische investeringen (EFSI) 
gebaseerd zal zijn op bestaande EU-
middelen en geen "vers" overheidsgeld 
betreft, afgezien van een extra 
5 miljard EUR van de EIB;

Or. en

Amendement 129
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. betreurt het feit dat het Europees Fonds 
voor strategische investeringen (EFSI) 
gebaseerd zal zijn op gerecycleerde EU-
middelen en geen "vers" overheidsgeld 
betreft, afgezien van een extra 
5 miljard EUR van het EIB; benadrukt het 
risico van een ontoereikend fonds dat 
gebaseerd is op al te optimistische 
aannames over de waarschijnlijkheid dat 
het leeuwendeel van de benodigde 
financiering zal worden aangetrokken van 
particuliere beleggers; dringt er bij de 
Commissie op aan gebruik te maken van de 
jaarlijkse winsten van de EIB en van de 
niet-uitbetaalde dividenden om de 
middelen te verruimen zonder te tornen aan 
de AAA-status van de bank; dringt er bij 
de Commissie op aan na te gaan hoe de 
EU-begroting kan worden gebruikt en 
andere, nieuwe middelen kunnen worden 
gebruikt om ervoor te zorgen dat het fonds 
kan leveren;

4. merkt op dat het Europees Fonds voor 
strategische investeringen (EFSI) 
gebaseerd zal zijn op gerecycleerde EU-
middelen en geen "vers" overheidsgeld 
betreft, afgezien van een extra 
5 miljard EUR van de EIB; benadrukt het 
risico van een ontoereikend fonds dat 
gebaseerd is op al te optimistische 
aannames over de waarschijnlijkheid dat 
het leeuwendeel van de benodigde 
financiering zal worden aangetrokken van 
particuliere beleggers; dringt er bij de 
Commissie op aan gebruik te maken van de 
jaarlijkse winsten van de EIB en van de 
niet-uitbetaalde dividenden om de 
middelen te verruimen zonder te tornen aan 
de AAA-status van de bank; dringt er bij 
de Commissie op aan na te gaan hoe de 
EU-begroting kan worden gebruikt en 
andere, nieuwe middelen kunnen worden 
gebruikt om ervoor te zorgen dat het fonds 
kan leveren;

Or. en

Amendement 130
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. betreurt het feit dat het Europees Fonds 
voor strategische investeringen (EFSI) 
gebaseerd zal zijn op gerecycleerde EU-
middelen en geen "vers" overheidsgeld 
betreft, afgezien van een extra 
5 miljard EUR van het EIB; benadrukt het 
risico van een ontoereikend fonds dat 
gebaseerd is op al te optimistische 
aannames over de waarschijnlijkheid dat 
het leeuwendeel van de benodigde 

4. betreurt het feit dat het Europees Fonds 
voor strategische investeringen (EFSI) 
gebaseerd zal zijn op gerecycleerde EU-
middelen en geen "vers" overheidsgeld 
betreft, afgezien van een extra 
5 miljard EUR van de EIB; benadrukt het 
risico van een ontoereikend fonds dat 
gebaseerd is op al te optimistische 
aannames over de waarschijnlijkheid dat 
het leeuwendeel van de benodigde 
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financiering zal worden aangetrokken van 
particuliere beleggers; dringt er bij de 
Commissie op aan gebruik te maken van de 
jaarlijkse winsten van de EIB en van de 
niet-uitbetaalde dividenden om de 
middelen te verruimen zonder te tornen aan 
de AAA-status van de bank; dringt er bij 
de Commissie op aan na te gaan hoe de 
EU-begroting kan worden gebruikt en 
andere, nieuwe middelen kunnen worden 
gebruikt om ervoor te zorgen dat het fonds 
kan leveren;

financiering zal worden aangetrokken van 
particuliere beleggers; dringt er bij de 
Commissie op aan gebruik te maken van de 
jaarlijkse winsten van de EIB en van de 
niet-uitbetaalde dividenden om de 
middelen te verruimen zonder te tornen aan 
de AAA-status van de bank; dringt er bij 
de Commissie op aan na te gaan hoe de 
EU-begroting kan worden gebruikt en 
andere, nieuwe middelen kunnen worden 
gebruikt om ervoor te zorgen dat het fonds 
kan leveren; dringt er bij de Commissie op 
aan deze middelen te mobiliseren voor het 
verwezenlijken van overheidsprojecten en 
niet voor het opzetten van publiek-private 
partnerschappen;

Or. en

Amendement 131
Jeroen Lenaers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. betreurt het feit dat het Europees Fonds 
voor strategische investeringen (EFSI) 
gebaseerd zal zijn op gerecycleerde EU-
middelen en geen "vers" overheidsgeld 
betreft, afgezien van een extra 
5 miljard EUR van het EIB; benadrukt het 
risico van een ontoereikend fonds dat 
gebaseerd is op al te optimistische 
aannames over de waarschijnlijkheid dat 
het leeuwendeel van de benodigde 
financiering zal worden aangetrokken van 
particuliere beleggers; dringt er bij de 
Commissie op aan gebruik te maken van de 
jaarlijkse winsten van de EIB en van de 
niet-uitbetaalde dividenden om de 
middelen te verruimen zonder te tornen aan 
de AAA-status van de bank; dringt er bij 
de Commissie op aan na te gaan hoe de 
EU-begroting kan worden gebruikt en 

4. neemt er nota van dat het Europees 
Fonds voor strategische investeringen 
(EFSI) gebaseerd zal zijn op bestaande 
EU-middelen en geen "vers" overheidsgeld 
betreft, afgezien van een extra 
5 miljard EUR van de EIB; benadrukt het 
risico van een ontoereikend fonds dat 
gebaseerd is op al te optimistische 
aannames over de waarschijnlijkheid dat 
het leeuwendeel van de benodigde 
financiering zal worden aangetrokken van 
particuliere beleggers; dringt er bij de 
Commissie op aan gebruik te maken van de 
jaarlijkse winsten van de EIB en van de 
niet-uitbetaalde dividenden om de 
middelen te verruimen zonder te tornen aan 
de AAA-status van de bank; dringt er bij 
de Commissie op aan na te gaan hoe de 
EU-begroting kan worden gebruikt en 
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andere, nieuwe middelen kunnen worden 
gebruikt om ervoor te zorgen dat het fonds 
kan leveren;

andere, nieuwe middelen kunnen worden 
gebruikt om ervoor te zorgen dat het fonds 
kan leveren;

Or. en

Amendement 132
Maria Arena, Hugues Bayet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie en de EIB de 
gevolgen van de economische crisis te 
beoordelen in relatie tot het bankwezen en 
de uiteindelijke begunstigden van EIB-
financiering, met name ten aanzien van 
kmo's, de sociaaleconomische sector en 
overheidsbedrijven;

Or. en

Amendement 133
Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is van mening dat het EFSI, om 
ervoor te zorgen dat deze 
investeringsstrategie ook daadwerkelijk 
effect zal hebben op de economie in de 
EU, niet slechts een buitengewoon 
financieel instrument moet zijn, maar 
juist een structureel 
investeringsmechanisme moet worden 
waarmee de EU haar door de jaren heen 
steeds groter geworden investeringskloof 
kan dichten; is ook van mening dat de EU 
een stelsel van echte eigen EU-middelen 
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moet ontwikkelen, dat kan worden 
opgebracht door een deel van de EFSI-
opbrengsten en kan worden gebruikt voor 
de financiering van EU-brede 
socialezekerheidsinstrumenten, zoals 
arbeidsmobiliteit en regelingen voor 
werkloosheidsuitkeringen;

Or. en

Amendement 134
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het feit dat het EFSI gericht 
moet zijn op het creëren van nieuwe 
investeringen op gebieden waar de animo 
van de beleggers gering is en geen 
investeringen moet doen die anders elders 
gedaan zouden zijn (crowding out), en zich 
niet zou moeten richten op zeer rendabele 
investeringen die anders sowieso gedaan 
zouden zijn (deadweight); dringt er bij de 
Commissie op aan ook sociale 
investeringen te doen en te stimuleren die 
niet alleen financiële winst opleveren 
maar positieve sociale overloopeffecten 
hebben, zoals investeringen in menselijk 
potentieel of investeringen met grote 
gevolgen voor het scheppen van 
werkgelegenheid of armoedebestrijding; 
dringt nogmaals aan op implementatie van 
het Strategische Implementatieplan (SIP);

5. benadrukt het feit dat het EFSI gericht 
moet zijn op het creëren van nieuwe 
investeringen op gebieden waar de animo 
van de beleggers gering is en geen 
investeringen moet doen die anders elders 
gedaan zouden zijn (crowding out), en zich 
niet zou moeten richten op zeer rendabele 
investeringen die anders sowieso gedaan 
zouden zijn (deadweight); dringt er bij de 
Commissie op aan ook sociale 
investeringen te doen en te stimuleren die 
geen financiële winst opleveren en 
positieve sociale overloopeffecten hebben, 
zoals investeringen in menselijk potentieel 
of investeringen met grote gevolgen voor 
het scheppen van werkgelegenheid of 
armoedebestrijding; dringt nogmaals aan 
op implementatie van het Strategische 
Implementatieplan (SIP);

Or. en

Amendement 135
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het feit dat het EFSI gericht 
moet zijn op het creëren van nieuwe 
investeringen op gebieden waar de animo 
van de beleggers gering is en geen 
investeringen moet doen die anders elders 
gedaan zouden zijn (crowding out), en zich 
niet zou moeten richten op zeer rendabele 
investeringen die anders sowieso gedaan 
zouden zijn (deadweight); dringt er bij de 
Commissie op aan ook sociale 
investeringen te doen en te stimuleren die 
niet alleen financiële winst opleveren maar 
positieve sociale overloopeffecten hebben, 
zoals investeringen in menselijk potentieel 
of investeringen met grote gevolgen voor 
het scheppen van werkgelegenheid of 
armoedebestrijding; dringt nogmaals aan 
op implementatie van het Strategische 
Implementatieplan (SIP);

5. benadrukt het feit dat het EFSI gericht 
moet zijn op het creëren van nieuwe 
investeringen op gebieden waar de animo 
van de beleggers gering is en geen 
investeringen moet doen die anders elders 
gedaan zouden zijn (crowding out), en zich 
niet zou moeten richten op zeer rendabele 
investeringen die anders sowieso gedaan 
zouden zijn (deadweight); dringt er bij de 
Commissie op aan ook sociale 
investeringen te doen en te stimuleren die 
niet alleen financiële winst opleveren maar 
ook positieve sociale overloopeffecten 
hebben, zoals investeringen in menselijk 
potentieel, investeringen met grote 
gevolgen voor het scheppen van 
werkgelegenheid of sociale integratie en 
armoedebestrijding, zoals 
socialezekerheidsstelsels en sociale 
dienstverlening of investeringen in de 
sociale economie; dringt nogmaals aan op 
implementatie van het Strategische 
Implementatieplan (SIP);

Or. en

Amendement 136
Sofia Ribeiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het feit dat het EFSI gericht 
moet zijn op het creëren van nieuwe 
investeringen op gebieden waar de animo 
van de beleggers gering is en geen 
investeringen moet doen die anders elders 
gedaan zouden zijn (crowding out), en zich 
niet zou moeten richten op zeer rendabele 

5. benadrukt het feit dat het EFSI gericht 
moet zijn op het creëren van nieuwe 
investeringen op gebieden waar de animo 
van de beleggers gering is en geen 
investeringen moet doen die anders elders 
gedaan zouden zijn (crowding out), en zich 
niet zou moeten richten op zeer rendabele 
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investeringen die anders sowieso gedaan 
zouden zijn (deadweight); dringt er bij de 
Commissie op aan ook sociale 
investeringen te doen en te stimuleren die 
niet alleen financiële winst opleveren maar 
positieve sociale overloopeffecten hebben, 
zoals investeringen in menselijk potentieel 
of investeringen met grote gevolgen voor 
het scheppen van werkgelegenheid of 
armoedebestrijding; dringt nogmaals aan 
op implementatie van het Strategische 
Implementatieplan (SIP);

investeringen die anders sowieso gedaan 
zouden zijn (deadweight); dringt er bij de 
Commissie op aan ook sociale 
investeringen te doen en te stimuleren die 
niet alleen financiële winst opleveren maar 
ook positieve sociale overloopeffecten 
hebben, zoals investeringen in menselijk 
potentieel of investeringen met grote 
gevolgen voor het scheppen van 
werkgelegenheid, sociale integratie of 
armoedebestrijding; dringt nogmaals aan 
op implementatie van het Strategische 
Implementatieplan (SIP);

Or. en

Amendement 137
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het feit dat het EFSI gericht 
moet zijn op het creëren van nieuwe 
investeringen op gebieden waar de animo 
van de beleggers gering is en geen 
investeringen moet doen die anders elders 
gedaan zouden zijn (crowding out), en zich 
niet zou moeten richten op zeer rendabele 
investeringen die anders sowieso gedaan 
zouden zijn (deadweight); dringt er bij de 
Commissie op aan ook sociale 
investeringen te doen en te stimuleren die 
niet alleen financiële winst opleveren maar 
positieve sociale overloopeffecten hebben, 
zoals investeringen in menselijk potentieel 
of investeringen met grote gevolgen voor 
het scheppen van werkgelegenheid of 
armoedebestrijding; dringt nogmaals aan 
op implementatie van het Strategische 
Implementatieplan (SIP);

5. benadrukt het feit dat het EFSI gericht 
moet zijn op het creëren van nieuwe 
investeringen op gebieden waar de animo 
van de beleggers gering is en geen 
investeringen moet doen die anders elders 
gedaan zouden zijn (crowding out), en zich 
niet zou moeten richten op zeer rendabele 
investeringen die anders sowieso gedaan 
zouden zijn (deadweight); dringt er bij de 
Commissie op aan ook sociale 
investeringen te doen en te stimuleren die 
niet alleen financiële winst opleveren maar 
ook positieve sociale overloopeffecten 
hebben, zoals investeringen in menselijk 
potentieel of investeringen met grote 
gevolgen voor het scheppen van 
hoogwaardige werkgelegenheid en 
rechten of armoedebestrijding; dringt 
nogmaals aan op implementatie van het 
Strategische Implementatieplan (SIP);

Or. en
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Amendement 138
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het feit dat het EFSI gericht 
moet zijn op het creëren van nieuwe 
investeringen op gebieden waar de animo 
van de beleggers gering is en geen 
investeringen moet doen die anders elders 
gedaan zouden zijn (crowding out), en zich 
niet zou moeten richten op zeer rendabele 
investeringen die anders sowieso gedaan 
zouden zijn (deadweight); dringt er bij de 
Commissie op aan ook sociale 
investeringen te doen en te stimuleren die 
niet alleen financiële winst opleveren maar 
positieve sociale overloopeffecten hebben, 
zoals investeringen in menselijk potentieel 
of investeringen met grote gevolgen voor 
het scheppen van werkgelegenheid of 
armoedebestrijding; dringt nogmaals aan 
op implementatie van het Strategische 
Implementatieplan (SIP);

5. benadrukt het feit dat het EFSI gericht 
moet zijn op het creëren van nieuwe 
investeringen op gebieden waar de animo 
van de beleggers gering is en geen 
investeringen moet doen die anders elders 
gedaan zouden zijn (crowding out), en zich 
niet zou moeten richten op zeer rendabele 
investeringen die anders sowieso gedaan 
zouden zijn (deadweight); dringt er bij de 
Commissie op aan ook investeringen te 
doen en te stimuleren die niet alleen 
financiële winst opleveren maar ook leiden 
tot duurzame werkgelegenheid, zoals 
investeringen in menselijk potentieel of 
investeringen met grote gevolgen voor het 
scheppen van werkgelegenheid of 
armoedebestrijding; dringt nogmaals aan 
op implementatie van het Strategische 
Implementatieplan (SIP);

Or. en

Amendement 139
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het feit dat het EFSI gericht 
moet zijn op het creëren van nieuwe 
investeringen op gebieden waar de animo 
van de beleggers gering is en geen 
investeringen moet doen die anders elders 
gedaan zouden zijn (crowding out), en zich 

5. benadrukt het feit dat het EFSI gericht 
moet zijn op het creëren van nieuwe 
investeringen op gebieden waar de animo 
van de beleggers gering is en geen 
investeringen moet doen die anders elders 
gedaan zouden zijn (crowding out), en zich 
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niet zou moeten richten op zeer rendabele 
investeringen die anders sowieso gedaan 
zouden zijn (deadweight); dringt er bij de 
Commissie op aan ook sociale 
investeringen te doen en te stimuleren die 
niet alleen financiële winst opleveren maar 
positieve sociale overloopeffecten hebben, 
zoals investeringen in menselijk potentieel 
of investeringen met grote gevolgen voor 
het scheppen van werkgelegenheid of 
armoedebestrijding; dringt nogmaals aan 
op implementatie van het Strategische 
Implementatieplan (SIP);

niet zou moeten richten op zeer rendabele 
investeringen die anders sowieso gedaan 
zouden zijn (deadweight); dringt er bij de 
Commissie op aan ook sociale 
investeringen te doen en te stimuleren die 
niet alleen financiële winst opleveren maar 
ook positieve sociale overloopeffecten 
hebben, zoals investeringen in menselijk 
potentieel, investeringen met grote 
gevolgen voor het scheppen van 
werkgelegenheid of sociale integratie en 
armoedebestrijding of investeringen in de 
sociale economie; dringt nogmaals aan op 
implementatie van het Strategische 
Implementatieplan (SIP);

Or. en

Amendement 140
Maria Arena, Hugues Bayet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt nogmaals dat voor de 
hernieuwde impuls ten gunste van groei 
en hoogwaardige werkgelegenheid in 
Europa overheidskapitaal wordt gebruikt 
om het risicomijdend gedrag van de 
private sector op te vangen, waardoor het 
fungeert als durfkapitaal; herinnert in dit 
verband aan de zeer uiteenlopende 
resultaten van de door de ECB in 2014 
opgestarte TLTRO-transacties;

Or. en

Amendement 141
Javi López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. dringt er op aan dat er bij het EFSI 
prioriteit wordt gegeven aan projecten die 
zorgen voor nieuwe hoogwaardige 
werkgelegenheid; dringt er tevens bij de 
Commissie op aan te waarborgen dat door 
het EFSI gefinancierde projecten geen 
projecten zijn die de creatie van onzekere 
banen of sociale dumping stimuleren of 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 142
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. dringt er bij de Commissie op aan 
voorrang te geven aan investeringen in 
economisch zwakkere regio's die kampen 
met hoge werkloosheid, en in de MKB-
bedrijven in dergelijke regio's, omdat zij 
zeer beperkt toegang hebben tot 
financiering, om ervoor te zorgen dat deze 
inspanningen tot concrete verbeteringen 
leiden waar zij het hardst nodig zijn;

6. dringt er bij de Commissie op aan 
voorrang te geven aan investeringen in 
economisch zwakkere regio's die kampen 
met hoge werkloosheid, en in de kmo-
bedrijven in dergelijke regio's, omdat zij 
zeer beperkt toegang hebben tot 
financiering, om ervoor te zorgen dat deze 
inspanningen tot concrete verbeteringen 
leiden waar zij het hardst nodig zijn; 
ondersteunt de visie van de Commissie 
over de behoefte aan gekwalificeerde 
werknemers in groeiende sectoren als de 
digitale economie, groene sectoren en 
gezondheidszorg;

Or. en

Amendement 143
Danuta Jazłowiecka
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. dringt er bij de Commissie op aan 
voorrang te geven aan investeringen in 
economisch zwakkere regio's die kampen 
met hoge werkloosheid, en in de MKB-
bedrijven in dergelijke regio's, omdat zij 
zeer beperkt toegang hebben tot 
financiering, om ervoor te zorgen dat deze 
inspanningen tot concrete verbeteringen 
leiden waar zij het hardst nodig zijn;

6. dringt er bij de Commissie op aan 
voorrang te geven aan investeringen in 
economisch zwakkere regio's die kampen 
met hoge werkloosheid, en in de kmo-
bedrijven in dergelijke regio's, omdat zij 
zeer beperkt toegang hebben tot 
financiering, om ervoor te zorgen dat deze 
inspanningen tot concrete verbeteringen 
leiden waar zij het hardst nodig zijn; 
waarbij de keuze op passende wijze 
afhangt van de economische 
eigenschappen van de investeringen;

Or. en

Amendement 144
Javi López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. dringt er bij de Commissie op aan 
voorrang te geven aan investeringen in 
economisch zwakkere regio's die kampen 
met hoge werkloosheid, en in de MKB-
bedrijven in dergelijke regio's, omdat zij 
zeer beperkt toegang hebben tot 
financiering, om ervoor te zorgen dat deze 
inspanningen tot concrete verbeteringen 
leiden waar zij het hardst nodig zijn;

6. dringt er bij de Commissie op aan 
voorrang te geven aan investeringen in 
economisch zwakkere regio's die kampen 
met hoge werkloosheid, en in de kmo-
bedrijven in dergelijke regio's, omdat zij 
zeer beperkt toegang hebben tot 
financiering, om ervoor te zorgen dat deze 
inspanningen tot concrete verbeteringen 
leiden waar zij het hardst nodig zijn, en 
dringt er bij de EIB op aan aandacht te 
besteden aan projecten die hoogwaardige 
werkgelegenheid opleveren, met de 
nadruk op projecten die betrekking 
hebben op werkgelegenheid voor 
jongeren, toename van het aantal 
vrouwen op de arbeidsmarkt, 
terugdringing van langdurige 
werkloosheid en verbetering van de 
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mogelijkheden voor kansarme groepen 
om aan een baan te komen;

Or. en

Amendement 145
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. dringt er bij de Commissie op aan 
voorrang te geven aan investeringen in 
economisch zwakkere regio's die kampen 
met hoge werkloosheid, en in de MKB-
bedrijven in dergelijke regio's, omdat zij 
zeer beperkt toegang hebben tot 
financiering, om ervoor te zorgen dat deze 
inspanningen tot concrete verbeteringen 
leiden waar zij het hardst nodig zijn;

6. dringt er bij de Commissie op aan te 
zorgen voor investeringen in economisch 
zwakkere regio's die kampen met hoge 
werkloosheid, en in de kmo-bedrijven in 
dergelijke regio's, omdat zij zeer beperkt 
toegang hebben tot financiering, om ervoor 
te zorgen dat deze inspanningen tot 
concrete verbeteringen leiden waar zij het 
hardst nodig zijn;

Or. en

Amendement 146
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. dringt er bij de Commissie op aan 
voorrang te geven aan investeringen in 
economisch zwakkere regio's die kampen 
met hoge werkloosheid, en in de MKB-
bedrijven in dergelijke regio's, omdat zij 
zeer beperkt toegang hebben tot 
financiering, om ervoor te zorgen dat deze 
inspanningen tot concrete verbeteringen 
leiden waar zij het hardst nodig zijn;

6. dringt er bij de Commissie op aan een 
optimale toewijzing van kapitaal te 
waarborgen en voorrang te geven aan 
investeringen die een positief effect 
hebben op werkgelegenheid en het 
ondernemersklimaat voor kmo-bedrijven, 
omdat zij zeer beperkt toegang hebben tot 
financiering, om ervoor te zorgen dat deze 
inspanningen tot concrete verbeteringen 
leiden waar zij het hardst nodig zijn;
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Or. en

Amendement 147
Lampros Fountoulis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. dringt er bij de Commissie op aan 
voorrang te geven aan investeringen in 
economisch zwakkere regio's die kampen 
met hoge werkloosheid, en in de MKB-
bedrijven in dergelijke regio's, omdat zij 
zeer beperkt toegang hebben tot 
financiering, om ervoor te zorgen dat deze 
inspanningen tot concrete verbeteringen 
leiden waar zij het hardst nodig zijn;

6. dringt er bij de Commissie op aan 
voorrang te geven aan en controle uit te 
voeren op investeringen in economisch 
zwakkere regio's die kampen met hoge 
werkloosheid, en in de kmo-bedrijven in 
dergelijke regio's, omdat zij zeer beperkt 
toegang hebben tot financiering, om ervoor 
te zorgen dat deze inspanningen tot 
concrete verbeteringen leiden waar zij het 
hardst nodig zijn;

Or. en

Amendement 148
Sofia Ribeiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan specifieke uitgebreide 
mechanismen te ontwikkelen voor de 
tenuitvoerlegging van 
investeringsprogramma's in de 
ultraperifere gebieden, waar door hun 
afgelegen ligging, geografische 
versplintering, broze economieën en 
natuurlijke beperkingen een hoger aantal 
ongelijkheden te vinden is bij de toegang 
tot werkgelegenheid, goederen en 
diensten;
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Or. en

Amendement 149
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om bij het programmeren van het 
investeringsplan rekening te houden met 
gebieden die te kampen hebben met 
ernstige en permanente natuurlijke of 
demografische belemmeringen, met name 
wat betreft de toegang tot 
breedbandverbinding;

Or. en

Amendement 150
Sofia Ribeiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt er bij de Commissie op aan het 
EU-EIB Project Bond Initiative, dat in 
2012 als proefproject is gestart te herzien 
en te verbeteren, om het een prominentere 
rol te geven ter bevordering van de 
werkgelegenheid; herinnert in dit verband 
aan de obligaties met sociale impact 
waarin het sociaal investerings in het 
SIP;

7. dringt er bij de Commissie op aan het 
EU-EIB Project Bond Initiative, dat in 
2012 als proefproject is gestart te herzien 
en te verbeteren, om het een prominentere 
rol te geven ter bevordering van de 
werkgelegenheid;

Or. en
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Amendement 151
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt er bij de Commissie op aan het 
EU-EIB Project Bond Initiative, dat in 
2012 als proefproject is gestart te herzien 
en te verbeteren, om het een prominentere 
rol te geven ter bevordering van de 
werkgelegenheid; herinnert in dit verband 
aan de sociale gevolgen van de bonds in 
het SIP;

7. dringt er bij de Commissie op aan het 
EU-EIB Project Bond Initiative, dat in 
2012 als proefproject is gestart grondig te 
herzien en te verbeteren, om het een 
prominentere rol te geven ter bevordering 
van de werkgelegenheid; herinnert in dit 
verband tevens aan een gedetailleerde 
evaluatie van de obligaties met sociale 
impact als opgenomen in het SIP;

Or. en

Amendement 152
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt er bij de Commissie op aan het 
EU-EIB Project Bond Initiative, dat in 
2012 als proefproject is gestart te herzien 
en te verbeteren, om het een prominentere 
rol te geven ter bevordering van de 
werkgelegenheid; herinnert in dit verband 
aan de sociale gevolgen van de bonds in 
het SIP;

7. dringt er bij de Commissie op aan het 
EU-EIB Project Bond Initiative, dat in 
2012 als proefproject is gestart te herzien 
en te verbeteren, om het een prominentere 
rol te geven ter bevordering van de 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 153
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Titel 2 – kopje 1 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

(1) Verantwoord beleid met hernieuwde 
aandacht voor investeringen, 
hoogwaardige werkgelegenheid en groei
(Dit amendement is bedoeld als kopje 
onder de titel "Ambitieus economisch 
beleid voor groei en hoogwaardige banen 
en ter bestrijding van deflatie", tussen de 
paragrafen 7 en 8)

Or. en

Amendement 154
Krisztina Morvai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie om met 
spoed een op het beginsel van gelijke 
behandeling gebaseerd rechts- en 
beleidskader te ontwikkelen teneinde de 
enorme verschillen te verminderen die 
momenteel bestaan tussen de beloning 
(salariskloof) en de 
arbeidsomstandigheden van werknemers 
die werkzaam zijn in dezelfde of een 
feitelijk soortgelijke functie en bij dezelfde 
onderneming (ondernemingsgroep) in 
verschillende lidstaten, een schending van 
de meest fundamentele waarden van de 
EU, waar onder non-discriminatie en 
cohesie;

Or. en

Amendement 155
Thomas Mann
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat het Europees 
Investeringsplan een noodzakelijke 
aanvulling vormt op de inspanningen om 
de werkgelegenheid te stimuleren, maar op 
zich zelf onvoldoende is om het gebrek 
aan particuliere en nationale investeringen 
volledig te compenseren; is verheugd over 
het feit dat er in de jaarlijkse groeianalyse 
(JGA) 2015 nog steeds wordt 
aangedrongen op meer inspanningen van 
landen met ruimte op hun begroting om 
de Europese vraag te stimuleren alsmede 
investeringen;

8. merkt op dat het Europees 
Investeringsplan een noodzakelijke 
aanvulling vormt op de inspanningen om 
de werkgelegenheid te stimuleren, en op 
zichzelf een belangrijk instrument is om 
particuliere investeringen te stimuleren;

Or. en

Amendement 156
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat het Europees 
Investeringsplan een noodzakelijke 
aanvulling vormt op de inspanningen om 
de werkgelegenheid te stimuleren, maar op 
zich zelf onvoldoende is om het gebrek 
aan particuliere en nationale 
investeringen volledig te compenseren; is 
verheugd over het feit dat er in de jaarlijkse 
groeianalyse (JGA) 2015 nog steeds wordt 
aangedrongen op meer inspanningen van 
landen met ruimte op hun begroting om de 
Europese vraag te stimuleren alsmede 
investeringen;

8. merkt op dat het Europees 
Investeringsplan een noodzakelijke 
aanvulling vormt op de inspanningen om 
de werkgelegenheid te stimuleren die 
ondersteuning van particuliere en 
overheidsmiddelen nodig hebben om 
succesvol te zijn; is verheugd over het feit 
dat er in de jaarlijkse groeianalyse (JGA) 
2015 nog steeds wordt aangedrongen op 
meer inspanningen van landen met ruimte 
op hun begroting om de Europese vraag te 
stimuleren alsmede investeringen;

Or. en
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Amendement 157
Maria Arena, Hugues Bayet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. dringt in dit opzicht aan op het 
scheppen van een gunstig klimaat voor de 
ontwikkeling van overheidsinvesteringen; 
pleit er met name voor dat in de 
berekening van de schuld en de tekorten 
de door publieke actoren in de lidstaten 
verrichte overheidsinvesteringen worden 
geneutraliseerd, met name gelet op de 
weerslag die de nieuwe standaard ESR 
2010 heeft op de investeringscapaciteit 
van bepaalde overheidsdiensten; verzoekt 
daarom om aangepaste besluiten van de 
Europese Centrale Bank;

Or. fr

Amendement 158
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is verheugd over het aanhoudende 
tempo van de begrotingsconsolidatie, en 
over de invoering van nieuwe 
doelstellingen - met meer nadruk op 
structurele dan op cyclische tekorten - die 
een positief effect zullen hebben op de 
werkgelegenheid en de groei; merkt 
echter op dat de omvang van de 
begrotingsmultipliers in de huidige 
context nog steeds erg groot is en dat dit 
onvermijdelijk een negatief effect zal 
hebben op de economische groei en de 
werkgelegenheid; dringt er bij de 
Commissie op aan de mogelijkheid na te 

Schrappen
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gaan om ontsnappingsclausules in te 
voeren, of om deze doelstellingen uit te 
stellen, om te voorkomen dat de vraag 
verder afzwakt en er werkgelegenheid 
verloren gaat;

Or. en

Amendement 159
Sven Schulze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is verheugd over het aanhoudende tempo 
van de begrotingsconsolidatie, en over de 
invoering van nieuwe doelstellingen - met 
meer nadruk op structurele dan op 
cyclische tekorten - die een positief effect 
zullen hebben op de werkgelegenheid en 
de groei; merkt echter op dat de omvang 
van de begrotingsmultipliers in de huidige 
context nog steeds erg groot is en dat dit 
onvermijdelijk een negatief effect zal 
hebben op de economische groei en de 
werkgelegenheid; dringt er bij de 
Commissie op aan de mogelijkheid na te 
gaan om ontsnappingsclausules in te 
voeren, of om deze doelstellingen uit te 
stellen, om te voorkomen dat de vraag 
verder afzwakt en er werkgelegenheid 
verloren gaat;

9. is verheugd over het aanhoudende tempo 
van de begrotingsconsolidatie, en over de 
invoering van nieuwe doelstellingen - met 
meer nadruk op structurele dan op 
cyclische tekorten - die een positief effect 
zullen hebben op de werkgelegenheid en 
de groei; merkt echter op dat de omvang 
van de begrotingsmultipliers in de huidige 
context nog steeds erg groot is en dat dit 
onvermijdelijk een negatief effect zal 
hebben op de economische groei en de 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 160
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. is verheugd over het aanhoudende tempo 
van de begrotingsconsolidatie, en over de 
invoering van nieuwe doelstellingen - met 
meer nadruk op structurele dan op 
cyclische tekorten - die een positief effect 
zullen hebben op de werkgelegenheid en 
de groei; merkt echter op dat de omvang 
van de begrotingsmultipliers in de huidige 
context nog steeds erg groot is en dat dit 
onvermijdelijk een negatief effect zal 
hebben op de economische groei en de 
werkgelegenheid; dringt er bij de 
Commissie op aan de mogelijkheid na te 
gaan om ontsnappingsclausules in te 
voeren, of om deze doelstellingen uit te 
stellen, om te voorkomen dat de vraag 
verder afzwakt en er werkgelegenheid 
verloren gaat;

9. is verheugd over het aanhoudende tempo 
van de begrotingsconsolidatie, en over de 
invoering van nieuwe doelstellingen - met 
meer nadruk op structurele dan op 
cyclische tekorten - die een positief effect 
zullen hebben op de werkgelegenheid en 
de groei; merkt echter op dat de omvang 
van de begrotingsmultipliers in de huidige 
context nog steeds erg groot is en dat dit 
onvermijdelijk een negatief effect zal 
hebben op de economische groei en de 
werkgelegenheid; dringt er bij de 
Commissie op aan de mogelijkheid na te 
gaan om ontsnappingsclausules in te 
voeren, of om deze doelstellingen uit te 
stellen, om te voorkomen dat de vraag 
verder afzwakt en er werkgelegenheid 
verloren gaat, aangezien sommige 
lidstaten hier al tevergeefs om hadden 
verzocht toen zij in de problemen waren 
geraakt door een rampzalige en 
onverantwoordelijke governance;

Or. en

Amendement 161
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is verheugd over het aanhoudende tempo 
van de begrotingsconsolidatie, en over de 
invoering van nieuwe doelstellingen - met 
meer nadruk op structurele dan op 
cyclische tekorten - die een positief effect 
zullen hebben op de werkgelegenheid en 
de groei; merkt echter op dat de omvang 
van de begrotingsmultipliers in de huidige 
context nog steeds erg groot is en dat dit 
onvermijdelijk een negatief effect zal 

9. is verheugd over het aanhoudende tempo 
van de begrotingsconsolidatie, en over 
verdere inspanningen voor structurele 
hervormingen, alsook over de invoering 
van nieuwe doelstellingen - met meer 
nadruk op structurele dan op cyclische 
tekorten - die een positief effect zullen 
hebben op de werkgelegenheid en de 
groei; benadrukt dat regeringen hun 
uiterste best moeten doen om het 
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hebben op de economische groei en de 
werkgelegenheid; dringt er bij de 
Commissie op aan de mogelijkheid na te 
gaan om ontsnappingsclausules in te 
voeren, of om deze doelstellingen uit te 
stellen, om te voorkomen dat de vraag 
verder afzwakt en er werkgelegenheid 
verloren gaat;

concurrentievermogen te herstellen en 
zodoende een aanzienlijke impuls te geven 
aan economische groei en 
werkgelegenheid; 

Or. en

Amendement 162
Sofia Ribeiro, Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is verheugd over het aanhoudende tempo 
van de begrotingsconsolidatie, en over de 
invoering van nieuwe doelstellingen - met 
meer nadruk op structurele dan op 
cyclische tekorten - die een positief effect 
zullen hebben op de werkgelegenheid en 
de groei; merkt echter op dat de omvang 
van de begrotingsmultipliers in de huidige 
context nog steeds erg groot is en dat dit 
onvermijdelijk een negatief effect zal 
hebben op de economische groei en de 
werkgelegenheid; dringt er bij de 
Commissie op aan de mogelijkheid na te 
gaan om ontsnappingsclausules in te 
voeren, of om deze doelstellingen uit te 
stellen, om te voorkomen dat de vraag 
verder afzwakt en er werkgelegenheid 
verloren gaat;

9. is verheugd over het aanhoudende tempo 
van de begrotingsconsolidatie, en over het 
leggen van meer nadruk op structurele dan 
op cyclische tekorten, hetgeen een positief 
effect zal hebben op de werkgelegenheid 
en de groei; merkt echter op dat de omvang 
van de begrotingsmultipliers in de huidige 
context nog steeds erg groot is en dat dit 
onvermijdelijk een negatief effect zal 
hebben op de economische groei en de 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 163
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is verheugd over het aanhoudende tempo 
van de begrotingsconsolidatie, en over de 
invoering van nieuwe doelstellingen - met 
meer nadruk op structurele dan op 
cyclische tekorten - die een positief effect 
zullen hebben op de werkgelegenheid en 
de groei; merkt echter op dat de omvang 
van de begrotingsmultipliers in de huidige 
context nog steeds erg groot is en dat dit 
onvermijdelijk een negatief effect zal 
hebben op de economische groei en de 
werkgelegenheid; dringt er bij de 
Commissie op aan de mogelijkheid na te 
gaan om ontsnappingsclausules in te 
voeren, of om deze doelstellingen uit te 
stellen, om te voorkomen dat de vraag 
verder afzwakt en er werkgelegenheid 
verloren gaat;

9. is verheugd over het aanhoudende tempo 
van de begrotingsconsolidatie, en over de 
invoering van nieuwe doelstellingen - met 
meer nadruk op structurele dan op 
cyclische tekorten - die een positief effect 
zouden moeten hebben op hoogwaardige 
werkgelegenheid en duurzame groei; 
merkt echter op dat de omvang van de 
begrotingsmultipliers in de huidige context 
nog steeds erg groot is en dat dit 
onvermijdelijk een negatief effect zal 
hebben op de economische groei en de 
werkgelegenheid, alsook op de 
duurzaamheid van sociale stelsels; dringt 
er bij de Commissie op aan de 
mogelijkheid na te gaan om 
ontsnappingsclausules in te voeren, of om 
deze doelstellingen uit te stellen, om te 
voorkomen dat de vraag verder afzwakt, er 
werkgelegenheid verloren gaat en 
socialezekerheidsstelsels en sociale 
dienstverlening worden aangetast;

Or. en

Amendement 164
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is verheugd over het aanhoudende tempo 
van de begrotingsconsolidatie, en over de 
invoering van nieuwe doelstellingen - met 
meer nadruk op structurele dan op 
cyclische tekorten - die een positief effect 
zullen hebben op de werkgelegenheid en 
de groei; merkt echter op dat de omvang 
van de begrotingsmultipliers in de huidige 

9. is verheugd over het aanhoudende tempo 
van de begrotingsconsolidatie, en over de 
invoering van nieuwe doelstellingen - met 
meer nadruk op structurele dan op 
cyclische tekorten - die een positief effect 
zullen hebben op de werkgelegenheid en 
de groei; dringt er bij de Commissie op aan 
de mogelijkheid na te gaan om 
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context nog steeds erg groot is en dat dit 
onvermijdelijk een negatief effect zal 
hebben op de economische groei en de 
werkgelegenheid; dringt er bij de 
Commissie op aan de mogelijkheid na te 
gaan om ontsnappingsclausules in te 
voeren, of om deze doelstellingen uit te 
stellen, om te voorkomen dat de vraag 
verder afzwakt en er werkgelegenheid 
verloren gaat;

ontsnappingsclausules in te voeren, of om 
deze doelstellingen uit te stellen, om te 
voorkomen dat de vraag verder afzwakt en 
er werkgelegenheid verloren gaat;

Or. en

Amendement 165
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is verheugd over het aanhoudende tempo 
van de begrotingsconsolidatie, en over de 
invoering van nieuwe doelstellingen - met 
meer nadruk op structurele dan op 
cyclische tekorten - die een positief effect 
zullen hebben op de werkgelegenheid en 
de groei; merkt echter op dat de omvang 
van de begrotingsmultipliers in de huidige 
context nog steeds erg groot is en dat dit 
onvermijdelijk een negatief effect zal 
hebben op de economische groei en de 
werkgelegenheid; dringt er bij de 
Commissie op aan de mogelijkheid na te 
gaan om ontsnappingsclausules in te 
voeren, of om deze doelstellingen uit te 
stellen, om te voorkomen dat de vraag 
verder afzwakt en er werkgelegenheid 
verloren gaat;

9. is verheugd over het aanhoudende tempo 
van de begrotingsconsolidatie, en over de 
invoering van nieuwe doelstellingen - met 
meer nadruk op structurele dan op 
cyclische tekorten - die een positief effect 
zullen hebben op de werkgelegenheid en 
de groei; merkt echter op dat de omvang 
van de begrotingsmultipliers in de huidige 
context nog steeds erg groot is en dat dit 
onvermijdelijk een negatief effect zal 
hebben op de economische groei en de 
werkgelegenheid; dringt er bij de 
Commissie op aan zo veel mogelijk 
gebruik te maken van de flexibiliteit in het 
stabiliteits- en groeipact;

Or. en

Amendement 166
Jeroen Lenaers
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is verheugd over het aanhoudende tempo 
van de begrotingsconsolidatie, en over de 
invoering van nieuwe doelstellingen - met 
meer nadruk op structurele dan op 
cyclische tekorten - die een positief effect 
zullen hebben op de werkgelegenheid en 
de groei; merkt echter op dat de omvang 
van de begrotingsmultipliers in de huidige 
context nog steeds erg groot is en dat dit 
onvermijdelijk een negatief effect zal 
hebben op de economische groei en de 
werkgelegenheid; dringt er bij de 
Commissie op aan de mogelijkheid na te 
gaan om ontsnappingsclausules in te 
voeren, of om deze doelstellingen uit te 
stellen, om te voorkomen dat de vraag 
verder afzwakt en er werkgelegenheid 
verloren gaat;

9. is verheugd over het aanhoudende tempo 
van de begrotingsconsolidatie, en over de 
invoering van nieuwe doelstellingen - met 
meer nadruk op structurele dan op 
cyclische tekorten - die een positief effect 
zullen hebben op de werkgelegenheid en 
de groei; merkt echter op dat de omvang 
van de begrotingsmultipliers in de huidige 
context nog steeds erg groot is en dat dit 
onvermijdelijk een negatief effect zal 
hebben op de economische groei en de 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 167
Maria João Rodrigues

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt erop aan een Europees kader te 
ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de 
investeringen in het plan-Juncker, die 
buiten de streefdoelen voor het 
begrotingstekort vallen, een aanzienlijk 
effect hebben in termen van het stimuleren 
van de economische groei en het creëren 
van hoogwaardige banen;

10. dringt erop aan een Europees kader te 
ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de 
investeringen in het kader van het 
voorgestelde investeringsplan een 
aanzienlijk effect hebben in termen van het 
stimuleren van economische groei en het 
creëren van hoogwaardige banen;

Or. en
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Amendement 168
Sofia Ribeiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt erop aan een Europees kader te 
ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de 
investeringen in het plan-Juncker, die 
buiten de streefdoelen voor het 
begrotingstekort vallen, een aanzienlijk 
effect hebben in termen van het stimuleren 
van de economische groei en het creëren 
van hoogwaardige banen;

10. dringt erop aan een Europees kader te 
ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de 
investeringen in het plan-Juncker een 
aanzienlijk effect hebben in termen van het 
stimuleren van economische groei, het 
creëren van hoogwaardige banen en het 
bevorderen van sociale vooruitgang;

Or. en

Amendement 169
Georgi Pirinski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt erop aan een Europees kader te 
ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de 
investeringen in het plan-Juncker, die 
buiten de streefdoelen voor het 
begrotingstekort vallen, een aanzienlijk 
effect hebben in termen van het stimuleren 
van de economische groei en het creëren 
van hoogwaardige banen;

10. dringt erop aan een Europees kader te 
ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de 
investeringen in het plan-Juncker, die 
buiten de streefdoelen voor het 
begrotingstekort vallen, een aanzienlijk 
effect hebben in termen van het stimuleren 
van economische groei en het creëren van 
hoogwaardige banen; is van mening dat in 
een dergelijk kader, als een prioriteit, 
productieve investeringen, zoals uitgaven 
voor onderwijs, onderzoek en 
ontwikkeling, innovatie en 
beroepsopleidingen, buiten de 
streefdoelen voor het begrotingstekort 
zouden moeten vallen;

Or. en
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Amendement 170
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt erop aan een Europees kader te 
ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de 
investeringen in het plan-Juncker, die 
buiten de streefdoelen voor het 
begrotingstekort vallen, een aanzienlijk 
effect hebben in termen van het stimuleren 
van de economische groei en het creëren 
van hoogwaardige banen;

10. dringt erop aan een Europees kader te 
ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de 
investeringen in het plan-Juncker een 
aanzienlijk effect hebben in termen van het 
stimuleren van duurzame groei, het 
creëren van hoogwaardige banen en het 
bevorderen van sociale vooruitgang; 
dringt er bij de Commissie op aan te 
waarborgen dat een positieve sociale 
impact een essentieel criterium zal zijn bij 
de selectie van projecten die in het kader 
van het plan-Juncker zullen worden 
gefinancierd; dringt er bij de Commissie 
op aan specialisten op het gebied van 
sociaal beleid op te nemen in de 
commissie van deskundigen van het 
nieuwe Europese Fonds voor strategische 
investeringen, die de financiering van 
projecten zal goedkeuren;

Or. en

Amendement 171
Sergio Gutiérrez Prieto, Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt erop aan een Europees kader te 
ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de 
investeringen in het plan-Juncker, die 
buiten de streefdoelen voor het 
begrotingstekort vallen, een aanzienlijk 

10. dringt erop aan een Europees kader te 
ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de 
investeringen in het plan-Juncker, die 
buiten de streefdoelen voor het 
begrotingstekort vallen, een aanzienlijk 
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effect hebben in termen van het stimuleren 
van de economische groei en het creëren 
van hoogwaardige banen;

effect hebben in termen van het stimuleren 
van economische groei en het creëren van 
hoogwaardige banen; dringt er bij de 
Commissie op aan een specialist op het 
gebied van sociaal beleid op te nemen in 
de commissie van deskundigen van het 
nieuwe Europese Fonds voor strategische 
investeringen, die de financiering van 
projecten zal goedkeuren;

Or. en

Amendement 172
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt erop aan een Europees kader te 
ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de 
investeringen in het plan-Juncker, die 
buiten de streefdoelen voor het 
begrotingstekort vallen, een aanzienlijk 
effect hebben in termen van het stimuleren 
van de economische groei en het creëren 
van hoogwaardige banen;

10. dringt erop aan een Europees kader te 
ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de 
investeringen in het plan-Juncker, die 
buiten de streefdoelen voor het 
begrotingstekort vallen, een aanzienlijk 
effect hebben in termen van het stimuleren 
van economische groei en het creëren van 
duurzame banen;

Or. en

Amendement 173
Jeroen Lenaers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt erop aan een Europees kader te 
ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de 
investeringen in het plan-Juncker, die 
buiten de streefdoelen voor het 
begrotingstekort vallen, een aanzienlijk 

10. dringt erop aan een Europees kader te 
ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de 
investeringen in het plan-Juncker een 
aanzienlijk effect hebben in termen van het 
stimuleren van economische groei en het 
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effect hebben in termen van het stimuleren 
van de economische groei en het creëren 
van hoogwaardige banen;

creëren van hoogwaardige banen;

Or. en

Amendement 174
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt erop aan een Europees kader te 
ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de 
investeringen in het plan-Juncker, die 
buiten de streefdoelen voor het 
begrotingstekort vallen, een aanzienlijk 
effect hebben in termen van het stimuleren 
van de economische groei en het creëren 
van hoogwaardige banen;

10. dringt erop aan een Europees kader te 
ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de 
investeringen in het plan-Juncker, die 
buiten de streefdoelen voor het 
begrotingstekort vallen, een aanzienlijk 
effect hebben in termen van het stimuleren 
van economische groei en het creëren van 
hoogwaardige banen; dringt er bij de 
Europese Commissie op aan de 
investeringen in het kader van het plan-
Juncker te monitoren en te controleren, 
en om aan de hand van een verslag de 
economische en sociale effecten van de 
investeringen in reële termen te 
controleren en te meten;

Or. en

Amendement 175
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Titel 2 – kopje 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(1) Herstel van de financiering van de 
kmo's ter stimulering van particuliere 
investeringen en werkgelegenheid
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(Dit amendement is bedoeld als kopje 
onder de titel "Ambitieus economisch 
beleid voor groei en hoogwaardige banen 
en ter bestrijding van deflatie", tussen de 
paragrafen 10 en 11)

Or. en

Amendement 176
Maria João Rodrigues

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt het belang van de 
flexibiliteit die in het bestaande 
stabiliteits- en groeipact voorhanden is 
teneinde manoeuvreerruimte te bieden 
voor sociale investeringen, met name 
sociale investeringen in mensen, 
waardoor zij hun hele leven lang over de 
benodigde vaardigheden en 
ondersteunende voorwaarden kunnen 
beschikken en op productieve en 
vervullende wijze kunnen deelnemen aan 
de economie en de maatschappij; 
benadrukt in dit verband de mogelijke rol 
die de sociale economie kan spelen bij het 
verwezenlijken van duurzame, inclusieve 
en hoogwaardige werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 177
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat hoewel MKB-bedrijven 11. benadrukt dat hoewel kmo-bedrijven 



PE546.787v01-00 100/130 AM\1047155NL.doc

NL

het merendeel van de werkgelegenheid 
scheppen, zij nog steeds grote problemen 
ondervinden om toegang tot financiering te 
krijgen, en dat zij onrustbarend diep in de 
schulden zitten; is verheugd over de 
nieuwe aanbevelingen inzake de toegang 
van MKB-bedrijven tot financiering, met 
een nieuwe benadering van insolventie en 
faillissement; dringt aan op verdere 
inspanningen om in dit verband de 
schuldherstructureringsregelingen te 
verbeteren;

het merendeel van de werkgelegenheid 
scheppen, zij buitensporig veel belastingen 
moeten betalen en nog steeds grote 
problemen ondervinden om toegang tot 
financiering te krijgen, en dat zij 
onrustbarend diep in de schulden zitten; is 
verheugd over de nieuwe aanbevelingen 
van de Commissie inzake de toegang van 
kmo-bedrijven tot financiering, met een 
nieuwe benadering van insolventie en 
faillissement; dringt aan op verdere 
inspanningen om in dit verband de 
schuldherstructureringsregelingen te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 178
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat hoewel MKB-bedrijven 
het merendeel van de werkgelegenheid 
scheppen, zij nog steeds grote problemen 
ondervinden om toegang tot financiering te 
krijgen, en dat zij onrustbarend diep in de 
schulden zitten; is verheugd over de 
nieuwe aanbevelingen inzake de toegang 
van MKB-bedrijven tot financiering, met 
een nieuwe benadering van insolventie en 
faillissement; dringt aan op verdere 
inspanningen om in dit verband de 
schuldherstructureringsregelingen te 
verbeteren;

11. benadrukt dat hoewel kmo-bedrijven 
het merendeel van de werkgelegenheid 
scheppen, zij nog steeds grote problemen 
ondervinden om toegang tot financiering te 
krijgen, en dat zij onrustbarend diep in de 
schulden zitten; is verheugd over de 
nieuwe aanbevelingen van de Commissie 
inzake de toegang van kmo-bedrijven tot 
financiering, met een nieuwe benadering 
van insolventie en faillissement; dringt er 
bij de lidstaten op aan verdere 
inspanningen om in dit verband de 
schuldherstructureringsregelingen te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 179
Monika Vana
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat hoewel MKB-bedrijven 
het merendeel van de werkgelegenheid 
scheppen, zij nog steeds grote problemen 
ondervinden om toegang tot financiering te 
krijgen, en dat zij onrustbarend diep in de 
schulden zitten; is verheugd over de 
nieuwe aanbevelingen inzake de toegang 
van MKB-bedrijven tot financiering, met 
een nieuwe benadering van insolventie en 
faillissement; dringt aan op verdere 
inspanningen om in dit verband de 
schuldherstructurerings- regelingen te 
verbeteren;

11. benadrukt dat hoewel kmo-bedrijven 
het merendeel van de werkgelegenheid 
scheppen, zij nog steeds grote problemen 
ondervinden om toegang tot financiering te 
krijgen, met name in gevallen waarin 
vrouwen het ondernemerschap beheren 
en de leiding hebben over een kmo-
bedrijf, en dat zij onrustbarend diep in de 
schulden zitten; is verheugd over de 
nieuwe aanbevelingen van de Commissie 
inzake de toegang van kmo-bedrijven tot 
financiering, met een nieuwe benadering 
van insolventie en faillissement; dringt aan 
op verdere inspanningen om in dit verband 
de schuldherstructurerings- regelingen te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 180
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat hoewel MKB-bedrijven 
het merendeel van de werkgelegenheid 
scheppen, zij nog steeds grote problemen 
ondervinden om toegang tot financiering te 
krijgen, en dat zij onrustbarend diep in de 
schulden zitten; is verheugd over de 
nieuwe aanbevelingen inzake de toegang 
van MKB-bedrijven tot financiering, met 
een nieuwe benadering van insolventie en 
faillissement; dringt aan op verdere 
inspanningen om in dit verband de 
schuldherstructureringsregelingen te 

11. benadrukt dat hoewel kmo-bedrijven 
het merendeel van de werkgelegenheid 
scheppen, zij nog steeds grote problemen 
ondervinden om toegang tot financiering te 
krijgen, en onrustbarend diep in de 
schulden zitten, mede doordat zij met een 
buitensporig hoge belastingdruk te maken 
hebben; is verheugd over de nieuwe 
aanbevelingen inzake de toegang van kmo-
bedrijven tot financiering, met een nieuwe 
benadering van insolventie en 
faillissement; dringt aan op verdere 
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verbeteren; inspanningen om in dit verband de 
schuldherstructureringsregelingen te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 181
Javi López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat hoewel MKB-bedrijven 
het merendeel van de werkgelegenheid 
scheppen, zij nog steeds grote problemen 
ondervinden om toegang tot financiering te 
krijgen, en dat zij onrustbarend diep in de 
schulden zitten; is verheugd over de 
nieuwe aanbevelingen inzake de toegang 
van MKB-bedrijven tot financiering, met 
een nieuwe benadering van insolventie en 
faillissement; dringt aan op verdere 
inspanningen om in dit verband de 
schuldherstructureringsregelingen te 
verbeteren;

11. benadrukt dat hoewel kmo-bedrijven 
het merendeel van de werkgelegenheid 
scheppen, zij nog steeds grote problemen 
ondervinden om toegang tot financiering te 
krijgen, en dat zij onrustbarend diep in de 
schulden zitten; is verheugd over de 
nieuwe aanbevelingen inzake de toegang 
van kmo-bedrijven tot financiering, met 
een nieuwe benadering van insolventie en 
faillissement; dringt er bij de Commissie 
op aan verdere inspanningen te verrichten 
om de tenuitvoerlegging van de in haar 
aanbeveling van 12 maart 2014 
vastgelegde beginselen te verwezenlijken 
teneinde in dit verband, waar nodig op 
nationaal niveau middels LSA's, de 
schuldherstructureringsregelingen en 
tweedekansregelingen te verbeteren;

Or. en

Amendement 182
Sven Schulze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt het belang om in 



AM\1047155NL.doc 103/130 PE546.787v01-00

NL

Europa een ondernemerscultuur te 
verwezenlijken door de belemmeringen 
voor zelfstandig ondernemen en het 
opstarten van een onderneming te 
verminderen. Dit kan worden ondersteund 
door een intelligente mix van financiële 
ondersteuningsmaatregelen, zoals de 
pijler Microfinanciering en sociaal 
ondernemerschap van het EaSI-
programma, of oplossingen in de vorm 
van "one stop shops" voor het 
overheidsbestuur inzake de registratie van 
nieuwe ondernemingen;

Or. en

Amendement 183
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is bezorgd dat de financiële 
versnippering in de eurozone in sommige 
gevallen de groei en duurzaamheid van 
kmo-bedrijven in gevaar brengt; verzoekt 
om het herstel van de leencapaciteit van 
de economie, die kmo-bedrijven in staat 
stelt te investeren en banen te creëren, en 
om de toegang tot het ondernemerschap 
en de toegang van kmo-bedrijven tot 
programma's als COSME en 
Horizon 2020 te vereenvoudigen;

Or. en

Amendement 184
Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)



PE546.787v01-00 104/130 AM\1047155NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de lidstaten om nodeloze 
administratieve rompslomp en 
bureaucratie voor zelfstandigen, 
microbedrijven en kmo-bedrijven af te 
schaffen en gunstige voorwaarden voor 
startende bedrijven te creëren,

Or. en

Amendement 185
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is verheugd over de MKB-
leningsregeling van de Commissie-EIB 
om Structuurfondsen te gebruiken om de 
investeringen in deze bedrijven te 
stroomlijnen ten einde de werkgelegenheid 
te stimuleren; dringt er bij de ECB op aan 
om deze beleidsmaatregelen aan te vullen 
en na te gaan hoe zij MKB-activa kan 
aankopen of borg te staan voor 
financieringsbronnen van het MKB;

12. is verheugd over de kmo-
leningsregeling van de Commissie-EIB 
om Structuurfondsen te gebruiken om de 
investeringen in deze bedrijven te 
stroomlijnen ten einde de werkgelegenheid 
te stimuleren; dringt er bij de ECB op aan 
om op zoek te gaan naar innovatieve 
manieren om de kmo's te ondersteunen;

Or. en

Amendement 186
Georgi Pirinski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is verheugd over de MKB-
leningsregeling van de Commissie-EIB 
om Structuurfondsen te gebruiken om de 

12. is verheugd over de kmo-
leningsregeling van de Commissie-EIB 
om Structuurfondsen te gebruiken om de 
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investeringen in deze bedrijven te 
stroomlijnen ten einde de werkgelegenheid 
te stimuleren; dringt er bij de ECB op aan 
om deze beleidsmaatregelen aan te vullen 
en na te gaan hoe zij MKB-activa kan 
aankopen of borg te staan voor 
financieringsbronnen van het MKB;

investeringen in deze bedrijven te 
stroomlijnen ten einde de werkgelegenheid 
te stimuleren; dringt er bij de ECB op aan 
om deze beleidsmaatregelen aan te vullen 
en na te gaan hoe zij kmo-activa kan 
aankopen of borg te staan voor 
financieringsbronnen van de kmo's, dat in 
de lidstaten voor tot wel 80% van de 
werkgelegenheid zorgt;

Or. en

Amendement 187
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is verheugd over de MKB-
leningsregeling van de Commissie-EIB 
om Structuurfondsen te gebruiken om de 
investeringen in deze bedrijven te 
stroomlijnen ten einde de werkgelegenheid 
te stimuleren; dringt er bij de ECB op aan 
om deze beleidsmaatregelen aan te vullen 
en na te gaan hoe zij MKB-activa kan 
aankopen of borg te staan voor 
financieringsbronnen van het MKB;

12. is verheugd over de kmo-
leningsregeling van de Commissie-EIB 
om Structuurfondsen te gebruiken om de 
investeringen in deze bedrijven te 
stroomlijnen ten einde de werkgelegenheid 
te stimuleren; dringt er bij de ECB op aan 
om deze beleidsmaatregelen aan te vullen 
en na te gaan hoe zij kmo-activa kan 
aankopen en de ontwikkeling van kmo-
bedrijven kan ondersteunen in het kader 
van QE-programma's op basis van in 
bepaalde lidstaten opgedane goede 
praktijken, of borg te staan voor 
financieringsbronnen van de kmo's;

Or. en

Amendement 188
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. is verheugd over de MKB-
leningsregeling van de Commissie-EIB 
om Structuurfondsen te gebruiken om de 
investeringen in deze bedrijven te 
stroomlijnen ten einde de werkgelegenheid 
te stimuleren; dringt er bij de ECB op aan 
om deze beleidsmaatregelen aan te vullen 
en na te gaan hoe zij MKB-activa kan 
aankopen of borg te staan voor 
financieringsbronnen van het MKB;

12. is verheugd over de kmo-
leningsregeling van de Commissie-EIB 
om Structuurfondsen te gebruiken om de 
investeringen in deze bedrijven te 
stroomlijnen teneinde hoogwaardige 
werkgelegenheid te stimuleren; dringt er 
bij de ECB op aan om deze 
beleidsmaatregelen aan te vullen en na te 
gaan hoe zij kmo-activa kan aankopen of 
borg te staan voor financieringsbronnen 
van de kmo's;

Or. en

Amendement 189
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. neemt nota van het uitgebreide 
programma van de ECB om activa aan te 
kopen, dat weer eens ten goede komt aan 
het bankwezen, en dringt er derhalve bij 
de ECB op aan zijn volledige potentieel te 
benutten om de reële economie te 
verbeteren en kredieten te verstrekken 
teneinde in Europa de groei te bevorderen 
en de werkloosheid aan te pakken;

Or. en

Amendement 190
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. is verheugd over de door de Commissie 
aangekondigde maatregelen om de 
werkgelegenheid in het MKB te stimuleren 
door alternatieven te creëren voor 
bankleningen aan MKB-bedrijven, en het 
regelgevingskader te verbeteren om 
langetermijninvesteringen in MKB-
bedrijven te bevorderen; dringt erop aan 
deze maatregelen onverwijld uit te voeren;

13. is verheugd over de door de Commissie 
aangekondigde maatregelen om de 
werkgelegenheid in de kmo's te stimuleren 
door alternatieven te creëren voor 
bankleningen aan kmo-bedrijven, en het 
regelgevingskader te verbeteren om 
langetermijninvesteringen in kmo-
bedrijven te bevorderen; dringt erop aan 
deze maatregelen onverwijld uit te voeren; 
dringt aan op ondersteuning van onder 
andere kleinschaligere projecten;

Or. en

Amendement 191
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is verheugd over de door de Commissie 
aangekondigde maatregelen om de 
werkgelegenheid in het MKB te stimuleren 
door alternatieven te creëren voor 
bankleningen aan MKB-bedrijven, en het 
regelgevingskader te verbeteren om 
langetermijninvesteringen in MKB-
bedrijven te bevorderen; dringt erop aan 
deze maatregelen onverwijld uit te voeren;

13. is verheugd over de door de Commissie 
aangekondigde maatregelen om de 
werkgelegenheid in de kmo's te stimuleren 
door alternatieven te creëren voor 
bankleningen aan kmo-bedrijven, en het 
regelgevings- en begrotingskader te 
verbeteren om langetermijninvesteringen in 
kmo-bedrijven te bevorderen; dringt erop 
aan deze maatregelen onverwijld uit te 
voeren;

Or. en

Amendement 192
Jeroen Lenaers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. is verheugd over de door de Commissie 
aangekondigde maatregelen om de 
werkgelegenheid in het MKB te stimuleren 
door alternatieven te creëren voor 
bankleningen aan MKB-bedrijven, en het 
regelgevingskader te verbeteren om 
langetermijninvesteringen in MKB-
bedrijven te bevorderen; dringt erop aan 
deze maatregelen onverwijld uit te voeren;

13. is verheugd over de door de Commissie 
aangekondigde maatregelen om de 
werkgelegenheid in de kmo's te stimuleren 
door alternatieven te creëren voor 
bankleningen aan kmo-bedrijven, en het 
regelgevingskader te verbeteren om 
langetermijninvesteringen in kmo-
bedrijven te bevorderen; dringt erop aan 
deze maatregelen onverwijld uit te voeren; 
dringt er bij de Commissie op aan 
financiële coöperaties te overwegen voor 
de financiering van de kmo's 
(kredietverenigingen), als alternatief 
financieringsinstrument, en om op 
nationaal en EU-niveau de toegang voor 
de kmo's tot aanbestedingen en 
financiering te verbeteren;

Or. en

Amendement 193
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Titel 2 – kopje 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(1) Een efficiënter gebruik van de fondsen
(Dit amendement is bedoeld als kopje 
onder de titel "Ambitieus economisch 
beleid voor groei en hoogwaardige banen 
en ter bestrijding van deflatie", tussen de 
paragrafen 13 bis en 14)

Or. en

Amendement 194
Sergio Gutiérrez Prieto
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt het belang van 
intermediaire instanties die met de kmo's 
verbonden zijn, zoals kamers van 
koophandel, en die fungeren als aanjager 
met multipliereffect voor de 
tenuitvoerlegging van het EU-beleid met 
betrekking tot de kmo's; dringt er bij de 
Europese Commissie op aan met hen een 
partnerschapsdialoog aan te gaan over de 
manieren waarop EU-beleid met 
betrekking tot de kmo's beter kan worden 
geïmplementeerd teneinde 
werkgelegenheid te stimuleren;

Or. en

Amendement 195
Elena Gentile

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt dat het beleid inzake 
groei en werkgelegenheid tot 
gedifferentieerde territoriale effecten 
heeft geleid, afhankelijk van de specifieke 
situatie van iedere EU-regio, en dat sinds 
het begin van de crisis de regionale 
verschillen groter zijn geworden; 
benadrukt dat er in de landenspecifieke 
aanbevelingen rekening moet worden 
gehouden met territoriale verschillen 
binnen de lidstaten om groei en 
werkgelegenheid te stimuleren met 
behoud van de territoriale samenhang;

Or. en
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Amendement 196
Sven Schulze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat cohesie- 
beleidsmaatregelen een essentiële rol 
moeten spelen om de interne verschillen in 
concurrentievermogen en de structurele 
ongelijkheden te verkleinen; dringt bij de 
Commissie aan op specifieke oplossingen 
te zoeken voor die lidstaten die, hoewel ze 
kampen met een zeer hoge werkloosheid, 
gedwongen worden EU-middelen terug te 
storten vanwege mede-
financieringsproblemen; dringt er 
derhalve bij de Commissie op aan voor 
deze lidstaten in de periode 2014-2020 het 
frontloading-beginsel toe te passen op alle 
fondsen;

14. is van mening dat cohesie- 
beleidsmaatregelen een essentiële rol 
moeten spelen om de interne verschillen in 
concurrentievermogen en de structurele 
ongelijkheden te verkleinen;

Or. en

Amendement 197
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat 
cohesiebeleidsmaatregelen een essentiële 
rol moeten spelen om de interne 
verschillen in concurrentievermogen en de 
structurele ongelijkheden te verkleinen; 
dringt bij de Commissie aan op specifieke 
oplossingen te zoeken voor die lidstaten 
die, hoewel ze kampen met een zeer hoge 
werkloosheid, gedwongen worden EU-
middelen terug te storten vanwege mede-
financieringsproblemen; dringt er 
derhalve bij de Commissie op aan voor 

14. is van mening dat 
cohesiebeleidsmaatregelen een essentiële 
rol moeten spelen om de interne 
verschillen in concurrentievermogen en de 
structurele ongelijkheden te verkleinen in 
regio's die daar het meeste behoefte aan 
hebben; dringt er bij de Commissie op aan 
passende oplossingen te overwegen voor 
die lidstaten die, hoewel ze kampen met 
een zeer hoge werkloosheid, gedwongen 
worden EU-middelen terug te storten 
vanwege medefinancieringsproblemen; 
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deze lidstaten in de periode 2014-2020 het 
frontloadingbeginsel toe te passen op alle 
fondsen;

dringt er derhalve bij de Commissie op aan 
vast te stellen wat de gevolgen zijn van het 
voor deze lidstaten in de periode 2014-
2020 toepassen van het 
frontloadingbeginsel op de relevante 
fondsen terwijl wordt gewaarborgd dat 
hierbij altijd het beginsel van budgettaire 
verantwoordelijkheid wordt geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 198
Sofia Ribeiro, Krzysztof Hetman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat 
cohesiebeleidsmaatregelen een essentiële 
rol moeten spelen om de interne 
verschillen in concurrentievermogen en de 
structurele ongelijkheden te verkleinen; 
dringt bij de Commissie aan op specifieke 
oplossingen te zoeken voor die lidstaten 
die, hoewel ze kampen met een zeer hoge 
werkloosheid, gedwongen worden EU-
middelen terug te storten vanwege mede-
financieringsproblemen; dringt er derhalve 
bij de Commissie op aan voor deze 
lidstaten in de periode 2014-2020 het 
frontloading-beginsel toe te passen op alle 
fondsen;

14. is van mening dat 
cohesiebeleidsmaatregelen een essentiële 
rol moeten spelen om de interne 
verschillen in concurrentievermogen en de 
structurele ongelijkheden te verkleinen; 
dringt bij de Commissie aan op specifieke 
oplossingen te zoeken voor die lidstaten 
die, hoewel ze kampen met een zeer hoge 
werkloosheid, gedwongen worden EU-
middelen terug te storten vanwege mede-
financieringsproblemen;

Or. en

Amendement 199
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat 
cohesiebeleidsmaatregelen een essentiële 
rol moeten spelen om de interne 
verschillen in concurrentievermogen en de 
structurele ongelijkheden te verkleinen; 
dringt bij de Commissie aan op specifieke 
oplossingen te zoeken voor die lidstaten 
die, hoewel ze kampen met een zeer hoge 
werkloosheid, gedwongen worden EU-
middelen terug te storten vanwege mede-
financieringsproblemen; dringt er derhalve 
bij de Commissie op aan voor deze 
lidstaten in de periode 2014-2020 het 
frontloading-beginsel toe te passen op alle 
fondsen;

14. is van mening dat 
cohesiebeleidsmaatregelen een essentiële 
rol moeten spelen om de interne 
verschillen in concurrentievermogen en de 
structurele ongelijkheden te verkleinen; 
dringt bij de Commissie aan op specifieke 
oplossingen te zoeken voor die lidstaten 
die, hoewel ze kampen met een zeer hoge 
werkloosheid, gedwongen worden EU-
middelen terug te storten vanwege mede-
financieringsproblemen; dringt er bij de 
Commissie op aan voorfinanciering te 
overwegen om in de periode 2014-2020 
voor deze lidstaten maximale benutting 
van fondsen te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 200
Maria Arena, Hugues Bayet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om dringend maatregelen te treffen ter 
bestrijding van fiscale dumping, 
belastingfraude en belastingontwijking, 
en om op Raadsniveau een ambitieuze 
BFT goed te keuren, aangezien beide 
maatregelen overheidsinvesteringen voor 
groei en hoogwaardige werkgelegenheid 
mogelijk maken;

Or. en

Amendement 201
Sofia Ribeiro
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. steunt krachtig de strijd tegen 
belastingfraude en belastingontwijking en 
benadrukt de noodzaak om het geld van 
belastingbetalers efficiënter te benutten 
en om verdere stappen te ondernemen ter 
verbetering van de financiële stabiliteit en 
de duurzaamheid van de Unie;

Or. en

Amendement 202
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is ervan overtuigd dat EU-
financiering, met name uit het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en 
het Europees Sociaal Fonds (ESF), niet 
mag worden gebruikt om nationale 
benaderingen te subsidiëren, maar 
overeenkomstig het besluit van de 
lidstaten moet worden aangewend om 
extra steun te geven ter aanvulling en 
versterking van nationale programma's;

Or. en

Amendement 203
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de Commissie, de lidstaten 
en de regio's om te zorgen voor een 
volledige implementatie van de EU-
fondsen voor de periode 2007-2013 en om 
het ESF en andere Europese 
structuurfondsen nauw af te stemmen op 
de EU 2020-strategie; verzoekt de 
Commissie om streng te controleren dat 
20% van het ESF uitsluitend voor 
armoede wordt gebruikt; verzoekt de 
Commissie om in de volgende JGA en 
LSA's een hoofdstuk op te nemen met 
betrekking tot de implementatie van de 
FEAD;

Or. en

Amendement 204
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de Commissie om 
structurele hervormingen te ontwikkelen 
voor de energiemarkten om een 
veerkrachtige energie-unie te 
verwezenlijken die minder afhankelijk is 
van externe bronnen en waarbij de 
bronnen worden gediversifieerd 
(bijvoorbeeld naar Algerijns gas);

Or. en

Amendement 205
Javi López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is verheugd over het uitgebreide 
programma van de ECB om activa aan te 
kopen zodat ook obligaties van centrale 
overheden, instanties en Europese 
instellingen in de eurozone kunnen 
worden aangekocht, en brengt in 
herinnering dat de ECB, als vastgelegd in 
de Verdragen, een mandaat op het 
monetair beleid heeft met twee 
doelstellingen, niet alleen het waarborgen 
van de prijsstabiliteit (artikel 2 van het 
ECB-statuut), maar ook het bevorderen 
van duurzame economische en sociale 
vooruitgang en volledige werkgelegenheid 
(artikel 3 VEU);

Or. en

Amendement 206
Sofia Ribeiro

Ontwerpresolutie
Kopje 2

Ontwerpresolutie Amendement

Arbeidsmarkthervormingen om het 
groeipotentieel, het menselijk potentieel en 
de productiviteit te vergroten

Hervormingen om het groeipotentieel, het 
menselijk potentieel en de productiviteit te 
vergroten

Or. en

Amendement 207
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. merkt op dat doorslaggevende 15. merkt op dat doorslaggevende 
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investeringsplannen voor groei en 
werkgelegenheid alleen kunnen worden 
gerealiseerd als ze gepaard gaan met 
nationale hervormingen die hoogwaardige 
arbeidsparticipatie bevorderen, de 
productiviteit verhogen en het menselijk 
potentieel vergroten; is van mening dat 
structurele arbeidsmarkthervormingen erop 
moeten neerkomen dat er interne 
flexibiliteitsmaatregelen worden ingevoerd 
om de werkgelegenheid te handhaven in 
tijden van economische ontwrichting, de 
arbeidskwaliteit en -zekerheid te 
waarborgen bij wisseling van baan, en te 
zorgen voor werkeloosheidsuitkeringen die 
gebaseerd zijn op activeringsvereisten en 
reïntegratiebeleid;

investeringsplannen voor groei en 
werkgelegenheid alleen kunnen worden 
gerealiseerd als ze gepaard gaan met 
nationale hervormingen die hoogwaardige 
arbeidsparticipatie bevorderen, de 
productiviteit verhogen, belastingverlaging 
omvatten en het menselijk potentieel 
vergroten; is van mening dat structurele 
arbeidsmarkthervormingen erop moeten 
neerkomen dat er interne 
flexibiliteitsmaatregelen worden ingevoerd 
om de werkgelegenheid te handhaven in 
tijden van economische ontwrichting, de 
arbeidskwaliteit en -zekerheid te 
waarborgen bij wisseling van baan, en te 
zorgen voor werkeloosheidsuitkeringen die 
gebaseerd zijn op activeringsvereisten en 
reïntegratiebeleid;

Or. en

Amendement 208
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. merkt op dat doorslaggevende 
investeringsplannen voor groei en 
werkgelegenheid alleen kunnen worden 
gerealiseerd als ze gepaard gaan met 
nationale hervormingen die hoogwaardige 
arbeidsparticipatie bevorderen, de 
productiviteit verhogen en het menselijk 
potentieel vergroten; is van mening dat 
structurele arbeidsmarkthervormingen erop 
moeten neerkomen dat er interne 
flexibiliteitsmaatregelen worden ingevoerd 
om de werkgelegenheid te handhaven in 
tijden van economische ontwrichting, de 
arbeidskwaliteit en -zekerheid te 
waarborgen bij wisseling van baan, en te 
zorgen voor werkeloosheidsuitkeringen die 
gebaseerd zijn op activeringsvereisten en 

15. merkt op dat doorslaggevende 
investeringsplannen voor groei en 
werkgelegenheid alleen kunnen worden 
gerealiseerd als ze gepaard gaan met 
nationale hervormingen die hoogwaardige 
arbeidsparticipatie bevorderen, de 
productiviteit verhogen en het menselijk 
potentieel vergroten; is van mening dat 
structurele arbeidsmarkthervormingen erop 
moeten neerkomen dat er interne 
flexibiliteitsmaatregelen worden ingevoerd 
om de werkgelegenheid te handhaven in 
tijden van economische ontwrichting, de 
arbeidskwaliteit en -zekerheid te 
waarborgen bij wisseling van baan, en te 
zorgen voor werkeloosheidsuitkeringen die 
gebaseerd zijn op activeringsvereisten en 
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reïntegratiebeleid; reïntegratiebeleid; benadrukt dat 
structurele hervormingen als 
herindustrialisering veel belangrijker zijn 
dan arbeidsmarkthervormingen;

Or. en

Amendement 209
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. merkt op dat doorslaggevende 
investeringsplannen voor groei en 
werkgelegenheid alleen kunnen worden 
gerealiseerd als ze gepaard gaan met 
nationale hervormingen die hoogwaardige 
arbeidsparticipatie bevorderen, de 
productiviteit verhogen en het menselijk 
potentieel vergroten; is van mening dat 
structurele arbeidsmarkthervormingen erop 
moeten neerkomen dat er interne 
flexibiliteitsmaatregelen worden ingevoerd 
om de werkgelegenheid te handhaven in 
tijden van economische ontwrichting, de 
arbeidskwaliteit en -zekerheid te 
waarborgen bij wisseling van baan, en te 
zorgen voor werkeloosheidsuitkeringen die 
gebaseerd zijn op activeringsvereisten en 
reïntegratiebeleid;

15. merkt op dat doorslaggevende 
investeringsplannen voor groei en 
werkgelegenheid alleen kunnen worden 
gerealiseerd als ze gepaard gaan met 
nationale hervormingen die hoogwaardige 
arbeidsparticipatie bevorderen, activiteiten 
en productiviteit verhogen en het menselijk 
potentieel vergroten, waaronder het 
potentieel van mensen die zich in de meest 
kansarme situatie bevinden en over geen 
enkele vaardigheid beschikken die op 
korte termijn aansluit op de vraag vanuit 
de arbeidsmarkt; is van mening dat 
structurele arbeidsmarkthervormingen erop 
moeten neerkomen dat er interne 
flexibiliteitsmaatregelen worden ingevoerd 
om de werkgelegenheid te handhaven in 
tijden van economische ontwrichting, de 
arbeidskwaliteit en -zekerheid te 
waarborgen bij wisseling van baan, en te 
zorgen voor werkeloosheidsuitkeringen die 
gebaseerd zijn op activeringsvereisten en 
reïntegratiebeleid;

Or. en

Amendement 210
Sofia Ribeiro
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. merkt op dat doorslaggevende 
investeringsplannen voor groei en 
werkgelegenheid alleen kunnen worden 
gerealiseerd als ze gepaard gaan met 
nationale hervormingen die hoogwaardige 
arbeidsparticipatie bevorderen, de 
productiviteit verhogen en het menselijk 
potentieel vergroten; is van mening dat 
structurele arbeidsmarkthervormingen erop 
moeten neerkomen dat er interne 
flexibiliteitsmaatregelen worden ingevoerd 
om de werkgelegenheid te handhaven in 
tijden van economische ontwrichting, de 
arbeidskwaliteit en -zekerheid te 
waarborgen bij wisseling van baan, en te 
zorgen voor werkeloosheidsuitkeringen die 
gebaseerd zijn op activeringsvereisten en 
reïntegratiebeleid;

15. merkt op dat doorslaggevende 
investeringsplannen voor groei en 
werkgelegenheid alleen kunnen worden 
gerealiseerd als ze gepaard gaan met 
nationale hervormingen die hoogwaardige 
arbeidsparticipatie bevorderen, de 
productiviteit verhogen en in alle 
leeftijdscategorieën het menselijk 
potentieel vergroten; is van mening dat 
structurele arbeidsmarkthervormingen erop 
moeten neerkomen dat er interne 
flexibiliteitsmaatregelen worden ingevoerd 
om de werkgelegenheid te handhaven in 
tijden van economische ontwrichting, de 
arbeidskwaliteit en -zekerheid te 
waarborgen bij wisseling van baan, en te 
zorgen voor werkeloosheidsuitkeringen die 
gebaseerd zijn op activeringsvereisten en 
reïntegratiebeleid;

Or. en

Amendement 211
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. merkt op dat doorslaggevende 
investeringsplannen voor groei en 
werkgelegenheid alleen kunnen worden 
gerealiseerd als ze gepaard gaan met 
nationale hervormingen die hoogwaardige 
arbeidsparticipatie bevorderen, de 
productiviteit verhogen en het menselijk 
potentieel vergroten; is van mening dat 
structurele arbeidsmarkthervormingen erop 
moeten neerkomen dat er interne 
flexibiliteitsmaatregelen worden ingevoerd 

15. merkt op dat doorslaggevende 
investeringsplannen voor groei en 
werkgelegenheid alleen kunnen worden 
gerealiseerd als ze gepaard gaan met 
nationale hervormingen die hoogwaardige 
arbeidsparticipatie bevorderen, de 
productiviteit verhogen en het menselijk 
potentieel vergroten; is van mening dat 
structurele arbeidsmarkthervormingen erop 
moeten neerkomen dat er interne 
flexibiliteitsmaatregelen worden ingevoerd 

15. merkt op dat doorslaggevende 
investeringsplannen voor groei en 
werkgelegenheid alleen kunnen worden 
gerealiseerd als ze gepaard gaan met 
nationale hervormingen die hoogwaardige 
arbeidsparticipatie bevorderen, de 
productiviteit verhogen en het menselijk 
potentieel vergroten; is van mening dat 
structurele arbeidsmarkthervormingen erop 
moeten neerkomen dat er interne 
flexibiliteitsmaatregelen worden ingevoerd 
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om de werkgelegenheid te handhaven in 
tijden van economische ontwrichting, de 
arbeidskwaliteit en -zekerheid te 
waarborgen bij wisseling van baan, en te 
zorgen voor werkeloosheidsuitkeringen 
die gebaseerd zijn op activeringsvereisten 
en reïntegratiebeleid;

om de werkgelegenheid te handhaven in 
tijden van economische ontwrichting en de 
arbeidskwaliteit en -zekerheid te 
waarborgen voor alle soorten 
overeenkomsten;

om de werkgelegenheid te handhaven in 
tijden van economische ontwrichting en de 
arbeidskwaliteit en -zekerheid te 
waarborgen voor alle soorten 
arbeidsovereenkomsten;

Or. fr

Amendement 212
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. merkt op dat doorslaggevende 
investeringsplannen voor groei en 
werkgelegenheid alleen kunnen worden 
gerealiseerd als ze gepaard gaan met 
nationale hervormingen die hoogwaardige 
arbeidsparticipatie bevorderen, de 
productiviteit verhogen en het menselijk 
potentieel vergroten; is van mening dat 
structurele arbeidsmarkthervormingen erop 
moeten neerkomen dat er interne 
flexibiliteitsmaatregelen worden ingevoerd 
om de werkgelegenheid te handhaven in 
tijden van economische ontwrichting, de 
arbeidskwaliteit en -zekerheid te 
waarborgen bij wisseling van baan, en te 
zorgen voor werkeloosheidsuitkeringen die 
gebaseerd zijn op activeringsvereisten en 
reïntegratiebeleid;

15. merkt op dat doorslaggevende 
investeringsplannen voor groei en 
werkgelegenheid, alsook maatregelen van 
de ECB, alleen kunnen slagen als ze 
gepaard gaan met nationale 
structuurhervormingen die het 
concurrentievermogen verbeteren, 
hoogwaardige arbeidsparticipatie 
bevorderen, de productiviteit verhogen en 
het menselijk potentieel vergroten; is van 
mening dat structurele 
arbeidsmarkthervormingen erop moeten 
neerkomen dat er interne 
flexibiliteitsmaatregelen worden ingevoerd 
om de werkgelegenheid te handhaven in 
tijden van economische ontwrichting, de 
arbeidskwaliteit en -zekerheid te 
waarborgen bij wisseling van baan, en te 
zorgen voor werkeloosheidsuitkeringen die 
gebaseerd zijn op activeringsvereisten en 
reïntegratiebeleid;

Or. en

Amendement 213
Monika Vana
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. merkt op dat doorslaggevende 
investeringsplannen voor groei en 
werkgelegenheid alleen kunnen worden 
gerealiseerd als ze gepaard gaan met 
nationale hervormingen die hoogwaardige 
arbeidsparticipatie bevorderen, de 
productiviteit verhogen en het menselijk 
potentieel vergroten; is van mening dat 
structurele arbeidsmarkthervormingen erop 
moeten neerkomen dat er interne 
flexibiliteitsmaatregelen worden ingevoerd 
om de werkgelegenheid te handhaven in 
tijden van economische ontwrichting, de 
arbeidskwaliteit en -zekerheid te 
waarborgen bij wisseling van baan, en te 
zorgen voor werkeloosheidsuitkeringen die 
gebaseerd zijn op activeringsvereisten en 
reïntegratiebeleid;

15. merkt op dat doorslaggevende 
investeringsplannen voor duurzame groei 
en hoogwaardige werkgelegenheid alleen 
kunnen worden gerealiseerd als ze gepaard 
gaan met nationale hervormingen die 
hoogwaardige arbeidsparticipatie 
bevorderen, de productiviteit verhogen, het 
menselijk potentieel vergroten en sterke 
socialezekerheidsstelsels en sociale 
dienstverlening ondersteunen; is van 
mening dat structurele 
arbeidsmarkthervormingen erop moeten 
neerkomen dat er interne 
flexibiliteitsmaatregelen worden ingevoerd 
om de werkgelegenheid te handhaven in 
tijden van economische ontwrichting, de 
arbeidskwaliteit en -zekerheid te 
waarborgen bij wisseling van baan, en te 
zorgen voor werkeloosheidsuitkeringen die 
passende ondersteuning bieden voor 
ontslagen werknemers en gebaseerd zijn 
op een actief arbeidsmarkt- en 
reïntegratiebeleid;

Or. en

Amendement 214
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. merkt op dat doorslaggevende 
investeringsplannen voor groei en 
werkgelegenheid alleen kunnen worden 
gerealiseerd als ze gepaard gaan met 
nationale hervormingen die hoogwaardige 

15. merkt op dat doorslaggevende 
investeringsplannen voor groei en 
werkgelegenheid alleen kunnen worden 
gerealiseerd als ze gepaard gaan met 
nationale hervormingen die hoogwaardige 
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arbeidsparticipatie bevorderen, de 
productiviteit verhogen en het menselijk 
potentieel vergroten; is van mening dat 
structurele arbeidsmarkthervormingen 
erop moeten neerkomen dat er interne 
flexibiliteitsmaatregelen worden 
ingevoerd om de werkgelegenheid te 
handhaven in tijden van economische 
ontwrichting, de arbeidskwaliteit en -
zekerheid te waarborgen bij wisseling van 
baan, en te zorgen voor 
werkeloosheidsuitkeringen die gebaseerd 
zijn op activeringsvereisten en 
reïntegratiebeleid;

arbeidsparticipatie en arbeidsrechten 
bevorderen, de productiviteit verhogen en 
het menselijk potentieel vergroten. Hierbij 
dient de toegang tot werkgelegenheid te 
worden gewaarborgd, alsook de 
mogelijkheid om zich te beroepen op 
rechten en passende sociale 
ondersteuning;

Or. en

Amendement 215
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. merkt op dat doorslaggevende 
investeringsplannen voor groei en 
werkgelegenheid alleen kunnen worden 
gerealiseerd als ze gepaard gaan met 
nationale hervormingen die hoogwaardige 
arbeidsparticipatie bevorderen, de 
productiviteit verhogen en het menselijk 
potentieel vergroten; is van mening dat 
structurele arbeidsmarkthervormingen erop 
moeten neerkomen dat er interne 
flexibiliteitsmaatregelen worden ingevoerd 
om de werkgelegenheid te handhaven in 
tijden van economische ontwrichting, de 
arbeidskwaliteit en -zekerheid te 
waarborgen bij wisseling van baan, en te 
zorgen voor werkeloosheidsuitkeringen die 
gebaseerd zijn op activeringsvereisten en 
reïntegratiebeleid;

15. merkt op dat doorslaggevende 
investeringsplannen voor groei en 
werkgelegenheid alleen kunnen worden 
gerealiseerd als ze gepaard gaan met 
nationale hervormingen die hoogwaardige 
arbeidsparticipatie bevorderen, de 
productiviteit verhogen en in alle 
leeftijdscategorieën het menselijk 
potentieel vergroten; wijst erop dat het 
besluit van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende verbeterde 
samenwerking tussen openbare diensten 
voor arbeidsvoorziening (ODA's) een 
belangrijk element voor het verbeteren 
van de arbeidsmarkten is; is van mening 
dat structurele arbeidsmarkthervormingen 
erop moeten neerkomen dat er interne 
flexibiliteitsmaatregelen worden ingevoerd 
om de werkgelegenheid te handhaven in 
tijden van economische ontwrichting, de 
arbeidskwaliteit en -zekerheid te 
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waarborgen bij wisseling van baan, en te 
zorgen voor werkeloosheidsuitkeringen die 
gebaseerd zijn op realistische 
activeringsvereisten en reïntegratiebeleid;

Or. en

Amendement 216
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. merkt op dat doorslaggevende 
investeringsplannen voor groei en 
werkgelegenheid alleen kunnen worden 
gerealiseerd als ze gepaard gaan met 
nationale hervormingen die hoogwaardige 
arbeidsparticipatie bevorderen, de 
productiviteit verhogen en het menselijk 
potentieel vergroten; is van mening dat 
structurele arbeidsmarkthervormingen 
erop moeten neerkomen dat er interne 
flexibiliteitsmaatregelen worden 
ingevoerd om de werkgelegenheid te 
handhaven in tijden van economische 
ontwrichting, de arbeidskwaliteit en -
zekerheid te waarborgen bij wisseling van 
baan, en te zorgen voor 
werkeloosheidsuitkeringen die gebaseerd 
zijn op activeringsvereisten en 
reïntegratiebeleid;

15. merkt op dat doorslaggevende 
investeringsplannen voor groei en 
werkgelegenheid alleen kunnen worden 
gerealiseerd als ze gepaard gaan met 
nationale hervormingen die een 
dynamische arbeidsmarkt stimuleren, 
deelname aan de arbeidsmarkt 
bevorderen, de productiviteit verhogen en 
het menselijk potentieel vergroten.

Or. en

Amendement 217
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. merkt op dat doorslaggevende 
investeringsplannen voor groei en 
werkgelegenheid alleen kunnen worden 
gerealiseerd als ze gepaard gaan met 
nationale hervormingen die hoogwaardige 
arbeidsparticipatie bevorderen, de 
productiviteit verhogen en het menselijk 
potentieel vergroten; is van mening dat 
structurele arbeidsmarkthervormingen erop 
moeten neerkomen dat er interne 
flexibiliteitsmaatregelen worden ingevoerd 
om de werkgelegenheid te handhaven in 
tijden van economische ontwrichting, de 
arbeidskwaliteit en -zekerheid te 
waarborgen bij wisseling van baan, en te 
zorgen voor werkeloosheidsuitkeringen die 
gebaseerd zijn op activeringsvereisten en 
reïntegratiebeleid;

15. merkt op dat doorslaggevende 
investeringsplannen voor groei en 
werkgelegenheid alleen kunnen worden 
gerealiseerd als ze gepaard gaan met 
nationale hervormingen die hoogwaardige 
arbeidsparticipatie bevorderen, de 
productiviteit verhogen en in alle 
leeftijdscategorieën het menselijk 
potentieel vergroten; is van mening dat 
structurele arbeidsmarkthervormingen erop 
moeten neerkomen dat er interne 
flexibiliteitsmaatregelen worden ingevoerd 
om de werkgelegenheid te handhaven in 
tijden van economische ontwrichting, de 
arbeidskwaliteit en -zekerheid te 
waarborgen bij wisseling van baan, en te 
zorgen voor werkeloosheidsuitkeringen die 
gebaseerd zijn op realistische 
activeringsvereisten en reïntegratiebeleid;

Or. en

Amendement 218
Lampros Fountoulis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. merkt op dat doorslaggevende 
investeringsplannen voor groei en 
werkgelegenheid alleen kunnen worden 
gerealiseerd als ze gepaard gaan met 
nationale hervormingen die hoogwaardige 
arbeidsparticipatie bevorderen, de 
productiviteit verhogen en het menselijk 
potentieel vergroten; is van mening dat 
structurele arbeidsmarkthervormingen erop 
moeten neerkomen dat er interne 
flexibiliteitsmaatregelen worden ingevoerd 
om de werkgelegenheid te handhaven in 
tijden van economische ontwrichting, de 

15. merkt op dat doorslaggevende 
investeringsplannen voor groei en 
werkgelegenheid alleen kunnen worden 
gerealiseerd als ze gepaard gaan met 
nationale hervormingen die hoogwaardige 
arbeidsparticipatie bevorderen, de 
productiviteit verhogen en het menselijk 
potentieel vergroten; is van mening dat 
structurele arbeidsmarkthervormingen erop 
moeten neerkomen dat er maatregelen 
worden ingevoerd om de werkgelegenheid 
te handhaven in tijden van economische 
ontwrichting, de arbeidskwaliteit en -
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arbeidskwaliteit en -zekerheid te 
waarborgen bij wisseling van baan, en te 
zorgen voor werkeloosheidsuitkeringen die 
gebaseerd zijn op activeringsvereisten en 
reïntegratiebeleid;

zekerheid te waarborgen bij wisseling van 
baan, en te zorgen voor 
werkeloosheidsuitkeringen die gebaseerd 
zijn op activeringsvereisten en 
reïntegratiebeleid;

Or. en

Amendement 219
Maria João Rodrigues

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. betreurt dat de Commissie in de 
structurele hervormingen overmatig veel 
nadruk legt op het afzwakken van de 
arbeidsbescherming voor zowel bestaande 
als nieuwe banen; brengt in herinnering 
dat uit gegevens blijkt dat juist het 
hardnekkig blijven uitvoeren van 
incorrecte beleidsmatige reacties, 
bestaande uit een combinatie van 
flexibiliteit en loonsverlagingen, ervoor 
zorgt dat herstel uitblijft; benadrukt dat 
structurele hervormingen moeten worden 
ontwikkeld vanuit een breder en holistisch 
perspectief en moeten worden aangepast 
aan iedere lidstaat, waarbij verschillende 
kwesties moeten worden aangepakt, zoals 
het beheer van bedrijven, organisaties en 
de arbeidsmarkt, onderwijs, onderzoek en 
innovatie, overheidsbestuur en 
belastingstelsels, en dat het 
groeipotentieel en duurzaamheid moeten 
worden gestimuleerd en sociale 
ongelijkheden moeten worden 
teruggedrongen; 

Or. en



AM\1047155NL.doc 125/130 PE546.787v01-00

NL

Amendement 220
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om innovatieve manieren te 
overwegen om investeringen in Europa 
aan te moedigen; onderstreept de recente 
ontwikkeling bij bedrijven om hun 
productie en diensten naar Europa terug 
te brengen en onderstreept de 
mogelijkheden die hierdoor ontstaan voor 
de werkgelegenheid, met name voor 
jongeren; is van mening dat de 
economieën in de EU een unieke 
gelegenheid hebben om dit terughalen 
van banen te versnellen;

Or. en

Amendement 221
Maria Arena, Hugues Bayet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie 
beleidsmaatregelen te treffen die zijn 
toegesneden op het creëren van banen voor 
langdurig werklozen, oudere werklozen, 
vrouwen en andere prioritaire groepen die 
bijzonder hard zijn getroffen door de crisis, 
zoals immigranten en mensen met een 
handicap;

16. verzoekt de Commissie 
beleidsmaatregelen te treffen die zijn 
toegesneden op het creëren van 
hoogwaardige banen voor langdurig 
werklozen, oudere werklozen, vrouwen en 
andere prioritaire groepen die bijzonder 
hard zijn getroffen door de crisis, zoals 
immigranten en mensen met een handicap; 
dringt erop aan om in LSA's systematisch 
de loonkloof en de pensioenkloof tussen 
mannen en vrouwen aan te pakken;

Or. en



PE546.787v01-00 126/130 AM\1047155NL.doc

NL

Amendement 222
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie 
beleidsmaatregelen te treffen die zijn 
toegesneden op het creëren van banen voor 
langdurig werklozen, oudere werklozen, 
vrouwen en andere prioritaire groepen die 
bijzonder hard zijn getroffen door de crisis, 
zoals immigranten en mensen met een 
handicap;

16. verzoekt de Commissie 
beleidsmaatregelen te treffen die zijn 
toegesneden op het creëren van 
hoogwaardige banen voor langdurig 
werklozen, oudere werklozen, vrouwen en 
andere prioritaire groepen die bijzonder 
hard zijn getroffen door de crisis, zoals 
mensen met een handicap;

Or. en

Amendement 223
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie 
beleidsmaatregelen te treffen die zijn 
toegesneden op het creëren van banen voor 
langdurig werklozen, oudere werklozen, 
vrouwen en andere prioritaire groepen die 
bijzonder hard zijn getroffen door de crisis, 
zoals immigranten en mensen met een 
handicap;

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
beleidsmaatregelen te treffen die zijn 
toegesneden op het creëren van 
hoogwaardige banen voor langdurig 
werklozen, oudere werklozen, vrouwen en 
andere prioritaire groepen die bijzonder 
hard zijn getroffen door de crisis, zoals 
immigranten en mensen met een handicap;

Or. en

Amendement 224
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie beleidsmaatregelen 
te treffen die zijn toegesneden op het creëren 
van banen voor langdurig werklozen, oudere 
werklozen, vrouwen en andere prioritaire 
groepen die bijzonder hard zijn getroffen door 
de crisis, zoals immigranten en mensen met 
een handicap;

16. verzoekt de Commissie beter gebruik 
te maken van de landenspecifieke 
aanbevelingen in het kader van het 
Europees semester teneinde 
beleidsmaatregelen te treffen die zijn 
toegesneden op het creëren van banen voor 
langdurig werklozen, oudere werklozen, 
vrouwen en andere prioritaire groepen die 
bijzonder hard zijn getroffen door de crisis, 
zoals immigranten en mensen met een 
handicap;

16. verzoekt de Commissie beter gebruik 
te maken van de landenspecifieke 
aanbevelingen in het kader van het 
Europees semester teneinde 
beleidsmaatregelen te treffen die zijn 
toegesneden op het creëren van banen voor 
langdurig werklozen, oudere werklozen, 
vrouwen en andere prioritaire groepen die 
bijzonder hard zijn getroffen door de crisis, 
zoals immigranten en mensen met een 
handicap;

Or. fr

Amendement 225
Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie 
beleidsmaatregelen te treffen die zijn 
toegesneden op het creëren van banen voor 
langdurig werklozen, oudere werklozen, 
vrouwen en andere prioritaire groepen die 
bijzonder hard zijn getroffen door de crisis, 
zoals immigranten en mensen met een 
handicap;

16. verzoekt de Commissie 
beleidsmaatregelen te treffen die zijn 
toegesneden op het creëren van 
hoogwaardige banen voor langdurig 
werklozen, oudere werklozen, vrouwen en 
andere prioritaire groepen die bijzonder 
hard zijn getroffen door de crisis, zoals 
immigranten en mensen met een handicap, 
waaronder maatregelen ter bevordering 
van antidiscriminatiebeleid op de 
werkplek, het evenwicht tussen werk en 
privéleven en een leven lang leren;

Or. en

Amendement 226
Anthea McIntyre
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie 
beleidsmaatregelen te treffen die zijn 
toegesneden op het creëren van banen voor 
langdurig werklozen, oudere werklozen, 
vrouwen en andere prioritaire groepen die 
bijzonder hard zijn getroffen door de crisis, 
zoals immigranten en mensen met een 
handicap;

16. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
beleidsmaatregelen te treffen die zijn 
toegesneden op het creëren van 
hoogwaardige banen voor langdurig 
werklozen, oudere werklozen, vrouwen, 
mensen met een handicap en andere 
prioritaire groepen die bijzonder hard zijn 
getroffen door de crisis;

Or. en

Amendement 227
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie 
beleidsmaatregelen te treffen die zijn 
toegesneden op het creëren van banen voor 
langdurig werklozen, oudere werklozen, 
vrouwen en andere prioritaire groepen die 
bijzonder hard zijn getroffen door de crisis, 
zoals immigranten en mensen met een 
handicap;

16. verzoekt de Commissie 
beleidsmaatregelen te treffen die zijn 
toegesneden op het creëren van 
hoogwaardige banen voor langdurig 
werklozen, oudere werklozen, vrouwen en 
andere prioritaire groepen die bijzonder 
hard zijn getroffen door de crisis, zoals 
immigranten, de Romagemeenschap en 
mensen met een handicap;

Or. en

Amendement 228
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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16. verzoekt de Commissie 
beleidsmaatregelen te treffen die zijn 
toegesneden op het creëren van banen voor 
langdurig werklozen, oudere werklozen, 
vrouwen en andere prioritaire groepen die 
bijzonder hard zijn getroffen door de crisis, 
zoals immigranten en mensen met een 
handicap;

16. verzoekt de Commissie 
beleidsmaatregelen te treffen die zijn 
toegesneden op het creëren van banen voor 
langdurig werklozen, oudere werklozen, 
vrouwen en andere prioritaire groepen die 
bijzonder hard zijn getroffen door de crisis, 
zoals mensen met een handicap;

Or. fr

Amendement 229
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie 
beleidsmaatregelen te treffen die zijn 
toegesneden op het creëren van banen voor 
langdurig werklozen, oudere werklozen, 
vrouwen en andere prioritaire groepen die 
bijzonder hard zijn getroffen door de crisis, 
zoals immigranten en mensen met een 
handicap;

16. verzoekt de Commissie 
beleidsmaatregelen te treffen die zijn 
toegesneden op het creëren van 
hoogwaardige banen voor langdurig 
werklozen, oudere werklozen, vrouwen en 
andere prioritaire groepen die bijzonder 
hard zijn getroffen door de crisis, zoals 
immigranten en mensen met een handicap; 
dringt er bij de Commissie op aan van 
iedere lidstaat een nationaal banenplan te 
eisen voor het scheppen van degelijke en 
hoogwaardige banen, zoals 
overeengekomen met de lidstaten op de 
voorjaarsbijeenkomst van de Europese 
Raad van 2012;

Or. en

Amendement 230
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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16. verzoekt de Commissie 
beleidsmaatregelen te treffen die zijn 
toegesneden op het creëren van banen voor 
langdurig werklozen, oudere werklozen, 
vrouwen en andere prioritaire groepen die 
bijzonder hard zijn getroffen door de crisis, 
zoals immigranten en mensen met een 
handicap;

16. verzoekt de Commissie 
beleidsmaatregelen te treffen die zijn 
toegesneden op het creëren van duurzame 
banen voor langdurig werklozen, oudere 
werklozen, vrouwen en andere prioritaire 
groepen die bijzonder hard zijn getroffen 
door de crisis, zoals immigranten en 
mensen met een handicap;

Or. en


