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Amendement  50 

Maria João Rodrigues 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  3 bis. benadrukt dat Europa als eenheid 

veel beter moet presteren om de 

fundamenten te leggen voor wijdverbreide 

welvaart in de toekomst; is van mening 

dat de EU moet beschikken over een 

concrete strategie voor duurzame groei, 

duurzame financiën, 

concurrentievermogen, kwaliteitsbanen, 

verwezenlijking van de doelstellingen 

inzake duurzame ontwikkeling in de hele 

EU voor 2030 en naleving van onze 

verplichtingen in het kader van de 

klimaatovereenkomst van Parijs; wijst 

erop dat de verwezenlijking van een 

Europese strategie voor duurzame 

ontwikkeling betekent dat de 

reguleringsnormen moeten worden 

bijgewerkt en dat er passende financiële 

instrumenten moeten worden ingevoerd; 

Or. en 
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Amendement  51 

Maria João Rodrigues 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 68 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  68 bis. betreurt de aankondiging van de 

president van de Verenigde Staten dat zijn 

land de toezeggingen uit hoofde van de 

klimaatovereenkomst van Parijs niet zal 

nakomen; herhaalt zijn 

onvoorwaardelijke steun voor de 

uitvoering van dit historische akkoord dat 

cruciaal is om milieurampen te beperken 

en onomkeerbare schade aan het klimaat 

op aarde te voorkomen; waardeert het 

zeer dat partners over de hele wereld hun 

niet-aflatende inzet voor de 

klimaatovereenkomst van Parijs hebben 

bekrachtigd; 

Or. en 
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Amendement  52 

Maria João Rodrigues 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 68 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  68 ter. verzoekt de Commissie te 

beoordelen in hoeverre het huidige EU-

beleid strookt met en aan aansluit op de 

doelstellingen van de Overeenkomst van 

Parijs; dringt er bij de Commissie op aan 

een decarbonisatiestrategie voor het 

midden van de eeuw voor te bereiden die 

in overeenstemming is met de 

doelstellingen van de overeenkomst van 

Parijs, met inbegrip van tussentijdse 

mijlpalen om te zorgen voor een 

kostenefficiënte verwezenlijking van de 

klimaatambities van de EU; verzoekt de 

Commissie maatregelen voor te stellen 

voor een ordentelijke overgang naar een 

koolstofarme economie teneinde de 

systematische economische risico's die 

verbonden zijn aan financiële activa in 

koolstofrijke industrieën, te beperken; 

Or. en 
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Amendement  53 

Maria João Rodrigues 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 68 quater (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  68 quater. acht het van cruciaal 

belang dat de emissies in de 

vervoerssector worden gereduceerd; 

verzoekt de Commissie haar reeds verlate 

herziening van de wetgeving inzake CO2-

uitstoot van auto's en vrachtauto's af te 

ronden en voldoende ambitieuze 

wetgevingsvoorstellen in te dienen met 

een gemiddeld streefcijfer voor de 

voertuigenvloot voor 2025 en een 

mandaat inzake nulemissievoertuigen dat 

een stapsgewijze toename van het aandeel 

nulemissievoertuigen in de totale vloot 

verplicht stelt, opdat CO2-uitstotende 

voertuigen tussen nu en 2035 uitgefaseerd 

worden; verzoekt de Commissie met een 

voorstel te komen voor 

technologieneutrale EURO7-

grenswaarden die in 2025 moeten gelden 

voor alle personen- en vrachtauto's die in 

de Unie op de markt worden gebracht, 

teneinde de luchtkwaliteit in de Unie te 

verbeteren en zowel de 

luchtkwaliteitsdrempels als de door de 

Wereldgezondheidsorganisatie 

aanbevolen niveaus te halen; 

Or. en 
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Amendement  54 

Maria João Rodrigues 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  34 bis. benadrukt dat het markttoezicht op 

producten in de EU verder moet worden 

verbeterd en verzoekt de Commissie 

maatregelen te nemen om de impasse in 

het pakket productveiligheid en 

markttoezicht te doorbreken, vooral om 

een eerlijk compromis te kunnen vinden 

met betrekking tot de verplichte 

vermelding van de oorsprong van 

producten ("made in"); 

Or. en 
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Amendement  55 

Maria João Rodrigues 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  28 bis. verzoekt de Commissie verder te 

kijken dan de digitale eengemaakte markt 

en toe te werken naar een volwaardige 

digitale Unie met ambitieuze 

wetgevingsdoelstellingen en de nodige 

financiële middelen; wenst dat de kansen 

die de digitalisering biedt tot worden 

omgezet in concrete voordelen voor alle 

Europese burgers, ook in de meest 

afgelegen plattelandsgebieden, onder 

meer door middel van pertinent gebruik 

van openbare aanbestedingen en meer 

gebruik van e-overheid in openbare 

diensten zoals onderwijs, gezondheidszorg 

en administratieve procedures voor 

burgers en kleine en middelgrote 

ondernemingen (kmo's); onderstreept dat 

de voortschrijdende digitale transformatie 

moet leiden tot een eerlijkere, inclusievere 

en dynamischere samenleving waarin 

individuele rechten worden beschermd; 

Or. en 
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Amendement  56 

Maria João Rodrigues 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  28 ter. verwacht van de Commissie dat zij 

naar aanleiding van de tussentijdse 

herziening van de strategie voor een 

interne digitale markt met concrete 

wetgevingsvoorstellen komt om een 

duidelijk rechtskader te scheppen voor 

activiteiten die via digitale platforms 

worden verricht, onder meer het 

onderscheid tussen professionele en niet-

professionele dienstverlening, 

aansprakelijkheidsregelingen, 

consumentenrechten en bescherming van 

minderjarigen, rechten van makers, 

mededinging en belastingheffing; 

Or. en 
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Amendement  57 

Maria João Rodrigues 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  3 ter. benadrukt dat voldoende publieke 

en private investeringen op nationaal en 

Europees niveau van cruciaal belang zijn 

voor een geloofwaardige Europese 

strategie voor duurzame ontwikkeling die 

de bestaande investeringslacunes 

verhelpt; onderstreept dat de mensen erg 

veel belang hechten aan economische 

kansen en een betere levensstandaard en 

er baat bij zouden hebben als de lidstaten 

en de EU-instellingen samen veel beter 

zouden presteren dankzij een economisch 

beleid dat sneller hoogwaardige banen 

oplevert, scholing en vaardigheden 

verbetert en hoogwaardige sociale 

diensten in stand houdt die hen in staat 

stellen volledig deel te nemen aan het 

economische en sociale leven; verzoekt de 

Commissie derhalve een Europese 

strategie voor hogere publieke en private 

investeringen vast te stellen die 

rechtstreeks gekoppeld is aan de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen 

voor 2030 en de klimaatovereenkomst van 

Parijs; dringt aan op 

wetgevingsvoorstellen om sociale, milieu- 

en governancecriteria in te passen in 

verslagleggingsverplichtingen en 

besluitvorming, teneinde investeerders 
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ertoe aan te zetten hun steun te verleggen 

naar duurzame en langetermijnprojecten; 

Or. en 
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Amendement  58 

Maria João Rodrigues 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  46 bis. bevestigt nogmaals dat de 

bestrijding van belastingontduiking en -

ontwijking een belangrijke Europese 

prioriteit is om een eerlijkere samenleving 

tot stand te brengen en weer te zorgen 

voor voldoende capaciteit voor 

overheidsinvesteringen; acht het van 

vitaal belang dat het Parlement en de 

Raad het snel eens worden over 

voorschriften inzake verplichte openbare 

verslaglegging per land voor 

multinationale bedrijven, op basis van het 

Commissievoorstel1; benadrukt hoe 

belangrijk het is dat er vooruitgang 

geboekt wordt op het stuk van een 

gemeenschappelijke geconsolideerde 

heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting, op basis van de 

twee voorstellen van de Commissie2; 

benadrukt dat openbare registers van 

uiteindelijk begunstigden cruciale 

elementen zijn die moeten worden bereikt 

in de lopende onderhandelingen over de 

anti-witwasrichtlijn (2015/849)3; wenst 

dat de Commissie haar eigen 

onafhankelijke lijst opstelt van 

rechtsgebieden met een hoog risico en 

slappe maatregelen tegen 

witwaspraktijken en de financiering van 
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terrorisme; verzoekt de Commissie met 

spoed met een zwarte EU-lijst van 

belastingparadijzen te komen, met strenge 

en automatische sancties tegen landen en 

rechtsgebieden die op die lijst staan; 

_____________ 

1 Voorstel voor een richtlijn van het Europees 

Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 

2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van 

informatie over de winstbelasting door bepaalde 

ondernemingen en bijkantoren (COM/2016/0198 – 

2016/0107 (COD)). 

2 Voorstel voor een richtlijn van de Raad 

betreffende een gemeenschappelijke 

heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 

(CCTB), COM(2016) 685 - 2016/0337 (CNS) en 

voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende 

een gemeenschappelijke geconsolideerde 

heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 

(CCCTB), COM(2016) 683 - 2016/0336 (CNS). 

3 PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73. 

Or. en 
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Amendement  59 

Maria João Rodrigues 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  49 bis. verzoekt de Commissie met 

ambitieuze voorstellen te komen met 

betrekking tot Europese toezichthoudende 

autoriteiten om vorderingen te boeken in 

de richting van één EU-toezicht op de 

kapitaalmarktenunie (KMU); wijst erop 

dat dit met name uitbreiding van de 

bevoegdheden van de Europese Autoriteit 

voor effecten en markten en een grotere 

rol van het Europees Comité voor 

systeemrisico's vereist; benadrukt dat de 

KMU moet bijdragen aan de 

totstandbrenging van duurzame 

financiering voor duurzame 

langetermijninvesteringen; 

Or. en 

 

 


