
 

AM\1130182NL.docx PE605.552v01-00 } 

 PE605.553v01-00 } 

 PE605.574v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 60 

Amendement  60 

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 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  49 ter. verzoekt om snelle maatregelen om 

de bankenunie te completeren met een 

gemeenschappelijk fiscaal vangnet voor 

het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds, 

dat groot genoeg is en gebruik kan maken 

van een rechtstreekse kredietlijn van het 

Europees stabiliteitsmechanisme, alsmede 

met een Europese depositoverzekering; 

verzoekt om een evaluatie van het huidige 

kader voor herstel en afwikkeling van 

banken; wijst erop dat risico's en 

evenwichtsverstoringen die het gevolg zijn 

van een aanhoudend gebrek aan groei 

verder verkleind moeten worden; verzoekt 

de Commissie om snel met een voorstel te 

komen voor een Europese strategie voor 

de ontwikkeling van een goed 

functionerende secundaire markt voor 

oninbare leningen, onder meer door een 

Europese blauwdruk vast te stellen voor 

vermogensbeheerondernemingen en te 

zorgen voor de noodzakelijke 

perfectionering van de tenuitvoerlegging 

van de regels voor staatssteun; 

Or. en 
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Amendement  61 

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 5 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. dringt erop aan de eurozone van 

een begrotingscapaciteit te voorzien, 

samen met een convergentiecode, in 

aanvulling op het volledige gebruik van 

het Europees Fonds voor strategische 

investeringen en de Europese structuur- 

en investeringsfondsen; herhaalt dat de 

begrotingscapaciteit van de eurozone zich 

zou moeten richten op het bevorderen van 

opwaartse sociaal-economische 

convergentie en het opvangen van 

economische schokken; benadrukt dat de 

begrotingscapaciteit van de eurozone 

moet worden ingebouwd in het 

rechtskader van de EU en aan 

democratisch toezicht moet worden 

onderworpen; is het met de Commissie 

eens dat het landen die geen deel van de 

eurozone uitmaken, vrij moet staan zich 

bij de begrotingscapaciteit van de 

eurozone aan te sluiten; 

Or. en 
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Amendement  62 

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 2 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  2 bis. benadrukt dat de sociale dimensie 

van Europese integratie zich niet mag 

beperken tot kwesties die verband houden 

met het vrije verkeer; wenst dat er meer 

gezamenlijk wordt opgetreden om de 

arbeidsomstandigheden te verbeteren, 

armoede en sociale en genderongelijkheid 

terug te dringen, hoogwaardig onderwijs 

en dito opleiding aan te bieden aan 

iedereen, vaart zetten achter de opwaartse 

convergentie ten aanzien van 

economische prestaties en 

inkomensniveaus tussen landen, en de 

economische, sociale en territoriale 

cohesie binnen de EU te versterken; 

verwijst naar zijn resolutie over de 

Europese pijler van sociale rechten voor 

gedetailleerde voorstellen over hoe een 

socialer Europa gezamenlijk door de 

EU27 kan worden bereikt; is ingenomen 

met het voorstel van de Commissie voor 

een gezamenlijke afkondiging van de 

beginselen van de Europese pijler van 

sociale rechten, en verklaart bereid te zijn 

er met de Commissie en de Raad aan te 

werken om die gezamenlijke afkondiging 

voor het einde van 2017 rond te krijgen; 
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Or. en 
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Amendement  63 

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 15 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  15 bis. verzoekt de Commissie 

wetgevingsvoorstellen in te dienen voor 

concrete Europese initiatieven om de 

levens- en arbeidsomstandigheden te 

verbeteren; benadrukt in het bijzonder dat 

de Commissie, ingeval de sociale partners 

niet bereid zijn om vooruitgang te boeken 

in de onderhandelingen over de 

herziening van de richtlijn schriftelijke 

verklaringen (Richtlijn 91/533/EEG)1, een 

wetgevingsvoorstel voor een kaderrichtlijn 

inzake behoorlijke arbeidsvoorwaarden 

moet indienen zodat alle werknemers 

toegang krijgen tot een basispakket van 

sociale en arbeidsrechten, ook in de 

digitale economie; 

 

________________ 

 PB L 288 van 18.10.1991, blz. 32. 

Or. en 
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Amendement  64 

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 15 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  15 ter.  dringt aan op verdere stappen ten 

aanzien van het initiatief inzake toegang 

tot sociale bescherming, na raadplegingen 

van de sociale partners, met concrete 

voorstellen om ervoor te zorgen dat 

iedereen in alle vormen van arbeid 

socialezekerheidsrechten opbouwt, met 

inbegrip van toereikende pensioenen; 

Or. en 
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Amendement  65 

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 15 quater (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  15 quater. roept de Commissie op met 

een initiatief inzake kindergarantie te 

komen om de schadelijke gevolgen van 

kinderarmoede af te zwakken door ervoor 

te zorgen dat ieder kind dat het risico op 

armoede loopt toegang heeft tot gratis 

gezondheidszorg, gratis onderwijs, gratis 

kinderopvang, fatsoenlijke huisvesting en 

adequate voeding; 

Or. en 
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Amendement  66 

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 15 quinquies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  15 quinquies. wijst op het cruciale belang 

van Europese wetgeving inzake 

gezondheid en veiligheid op het werk; 

herinnert de Commissie eraan dat de 

derde reeks van stoffen in het kader van 

de richtlijn inzake carcinogene of 

mutagene agentia (Richtlijn 2004/37/EG)1 

onverwijld moet worden vastgesteld en dat 

de richtlijn moet worden uitgebreid tot 

reprotoxische stoffen; 

 

 

1PB L 158 van 30.4.2004, blz. 50. 

Or. en 
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Amendement  67 

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 15 sexies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  15 sexies. benadrukt dat de 

Commissie de lidstaten alle mogelijke 

steun moet bieden om de 

jongerengarantie, de 

vaardighedengarantie en alle andere 

vitale investeringen in menselijk 

potentieel volledig ten uitvoer te leggen, 

met inbegrip van kwalitatief 

hoogwaardige, betaalbare en 

toegankelijke voor- en vroegschoolse 

educatie en opvang, alsook zorgdiensten 

voor ouderen en afhankelijke personen; 

verzoekt de Commissie zeker te stellen dat 

er tot 2020 passende financiering voor het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 

beschikbaar is en al het mogelijke te doen 

om de lidstaten te helpen ten volle gebruik 

te maken van de middelen van de 

Europese structuur- en 

investeringsfondsen; verzoekt de 

Commissie het Erasmus+-programma in 

stand te houden en de financiering ervan 

aanzienlijk te verhogen; is ingenomen met 

het voorstel van de Commissie voor een 

Europees solidariteitscorps dat tot doel 

heeft jeugdvrijwilligerswerk en solidariteit 

over de grenzen heen in de gehele Unie te 

erkennen en erkend te krijgen; benadrukt 

echter dat de voorgestelde wetgeving 
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herzien moet worden om er zeker van te 

zijn dat het Europese solidariteitscorps 

geen negatieve gevolgen heeft voor andere 

bestaande programma's, zoals Erasmus+, 

en dat vrijwilligerswerk niet stelselmatig 

gebruikt gaat worden om betaald werk te 

vervangen; 

Or. en 
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Amendement  68 

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 74 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  74 bis. benadrukt dat er verdere stappen 

nodig zijn om het handelsbeleid van de 

EU af te stemmen op de doelstellingen 

voor duurzame ontwikkeling en de 

klimaatovereenkomst van Parijs, en 

eerlijke wereldhandel te bevorderen die 

gereguleerd is in het belang van alle 

mensen op de planeet; verzoekt in het 

bijzonder om: 

 • een wetgevingsvoorstel over 

verplichte zorgvuldigheidseisen voor 

mondiale waardeketens, om oneerlijke 

handelspraktijken tegen te gaan, 

transparantie en traceerbaarheid te 

waarborgen en mensenrechten, 

arbeidsrechten en milieurechten te 

beschermen;  

 • een succesvolle en snelle 

afronding van de onderhandelingen over 

de modernisering van EU-

handelsbeschermingsinstrumenten tegen 

door derde landen gehanteerde 

handelspraktijken en subsidies die de 

concurrentie verstoren; 

 • maatregelen van de Commissie om 

de wereldwijde overcapaciteit van staal te 

beperken in het kader van een op regels 
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gebaseerd multilateraal handelssysteem, 

onder andere via wetgeving tegen 

dumping en subsidies op dit gebied; 

 • verdere stappen op weg naar de 

oprichting van een multilateraal stelsel 

van investeringsgerechten ter vervanging 

van particuliere arbitrage bij de 

beslechting van geschillen tussen 

investeerders en de overheid;  

 • voorstellen van de Commissie om 

veranderingen aan te brengen in de 

manier waarop de hoofdstukken over 

"handel en duurzame ontwikkeling" in 

handelsovereenkomsten worden opgelegd; 

sancties voor niet-naleving van 

bepalingen inzake duurzame 

ontwikkeling, die moeten opgelegd 

kunnen worden als laatste redmiddel als 

alle andere mechanismen voor 

samenwerking en bemiddeling zijn 

uitgeput; 

 • specifieke voorstellen van de 

Commissie, die voortborduren op de 

discussienota over het in goede banen 

leiden van de mondialisering, om 

levensvatbare nieuwe mogelijkheden te 

creëren voor Europeanen die het hebben 

moeten afleggen tegen de wereldwijde 

economische concurrentie; deze 

voorstellen moeten onderdeel uitmaken 

van de investeringsstrategie van de EU 

voor duurzame ontwikkeling en onder 

andere bestaan uit de bijwerking en 

versterking van instrumenten zoals het 

Europees Fonds voor aanpassing aan de 

globalisering; 

 • het uitoefenen van voortdurende 

druk op de Raad door de Commissie om 

onderhandelingsmandaten van 

handelsbesprekingen te publiceren, 

aangezien deze standaard gepubliceerd 

zouden moeten worden, ook de eerder 

goedgekeurde mandaten; dringt er bij de 

Commissie op aan haar inspanningen op 

te voeren om transparantie te garanderen 

aan het bredere publiek, en aan de 
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parlementsleden die volledig op de hoogte 

moeten zijn in elk stadium tijdens de duur 

van de overeenkomsten, en te 

benadrukken dat er regelmatige dialogen 

met het maatschappelijk middenveld 

nodig zijn om het vertrouwen in het 

handelsbeleid van de EU te herstellen; 

Or. en 
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Amendement  69 

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 74 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  74 ter. spoort de Commissie aan te blijven 

onderhandelen over evenwichtige en 

billijke handelsakkoorden, waarbij zij 

terdege rekening houdt met gevoeligheden 

op landbouwgebied, waaronder concrete 

toezeggingen op het vlak van 

arbeidsnormen en belastingtransparantie, 

multilaterale milieuovereenkomsten, 

duurzame ontwikkeling, sanitaire en 

fytosanitaire normen en andere normen 

voor landbouwproducten en 

levensmiddelen; waarschuwt dat het 

Parlement alleen kan instemmen met 

nieuwe handelsakkoorden als 

bovenstaande criteria terdege in acht 

worden genomen; 

Or. en 

 

 


