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Amendement 1
Vlad-Marius Botoş

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat de Europese economie 
tekenen van een minder dynamische groei 
vertoont; onderstreept dat meer moet 
worden gedaan om de lidstaten te 
ondersteunen die te maken hebben met een 
langzamere groei en hoge werkloosheid, 
vooral wanneer het jongeren betreft;

1. erkent dat de Europese economie 
reeds zes jaar ononderbroken groeit, en 
zich in 2019 verder heeft uitgebreid, 
waardoor een recordaantal mensen een 
baan had en uit de armoede en sociale 
uitsluiting kon komen; erkent dat 
structurele hervormingen, investeringen 
en een verantwoord begrotingsbeleid van 
de lidstaten hebben bijgedragen aan de 
huidige economische groei en dat het 
cohesiebeleid een sleutelrol heeft 
gespeeld, hoewel er meer moet worden 
gedaan voor de lidstaten die te maken 
hebben met een langzamere groei en hoge 
werkloosheid, vooral wanneer het jongeren 
betreft;

Or. en

Amendement 2
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat de Europese economie 
tekenen van een minder dynamische groei 
vertoont; onderstreept dat meer moet 
worden gedaan om de lidstaten te 
ondersteunen die te maken hebben met een 
langzamere groei en hoge werkloosheid, 
vooral wanneer het jongeren betreft;

1. neemt er nota van dat de Europese 
Commissie erkent dat de groeiprognoses 
zijn afgezwakt, dat de investeringen en de 
potentiële groei nog steeds onder het 
niveau van vóór de crisis liggen, dat de 
economische kloof tussen de EU-regio’s 
groter is geworden, dat de ongelijkheden 
binnen de EU zijn toegenomen en dat de 
afname van de werkloosheid is vertraagd; 
onderstreept dat meer moet worden gedaan 
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om de EU-regio’s en -landen te 
ondersteunen die te maken hebben met een 
langzamere groei, grotere ongelijkheden 
en hoge werkloosheid, vooral wanneer het 
jongeren betreft;

Or. en

Amendement 3
Mathilde Androuët

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat de Europese economie 
tekenen van een minder dynamische groei 
vertoont; onderstreept dat meer moet 
worden gedaan om de lidstaten te 
ondersteunen die te maken hebben met een 
langzamere groei en hoge werkloosheid, 
vooral wanneer het jongeren betreft;

1. erkent dat de Europese economie 
tekenen van een minder dynamische groei 
vertoont; onderstreept dat meer moet 
worden gedaan om de lidstaten te 
ondersteunen die te maken hebben met een 
langzamere groei en hoge werkloosheid, 
vooral wanneer het jongeren betreft; 
herinnert eraan dat de eengemaakte 
markt niet in strijd met de mensenrechten 
tot stand mag worden gebracht; dringt 
erop aan dat persoonsgegevens en 
intellectuele eigendom worden beschermd 
in het kader van de digitale eengemaakte 
markt; herinnert eraan dat 
bedrijfsverplaatsingen moeten worden 
tegengegaan teneinde internationaal 
vervoer waarbij broeikasgassen worden 
uitgestoten, te beperken;

Or. fr

Amendement 4
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement
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1. erkent dat de Europese economie 
tekenen van een minder dynamische groei 
vertoont; onderstreept dat meer moet 
worden gedaan om de lidstaten te 
ondersteunen die te maken hebben met een 
langzamere groei en hoge werkloosheid, 
vooral wanneer het jongeren betreft;

1. erkent dat de Europese economie 
tekenen van een minder dynamische groei 
vertoont; onderstreept dat meer moet 
worden gedaan om de lidstaten te 
ondersteunen die te maken hebben met een 
langzamere groei en hoge werkloosheid, en 
degene die te kampen hebben met massale 
ontvolking, vooral wanneer het jongeren 
betreft; wijst erop dat een tekort aan 
arbeidskrachten in minder ontwikkelde 
regio’s de doeltreffende uitvoering van het 
cohesiebeleid dreigt te ondermijnen;

Or. ro

Amendement 5
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat de Europese economie 
tekenen van een minder dynamische groei 
vertoont; onderstreept dat meer moet 
worden gedaan om de lidstaten te 
ondersteunen die te maken hebben met een 
langzamere groei en hoge werkloosheid, 
vooral wanneer het jongeren betreft;

1. erkent dat de Europese economie 
tekenen van een minder dynamische groei 
vertoont; onderstreept dat meer moet 
worden gedaan om de lidstaten te 
ondersteunen die te maken hebben met een 
langzamere groei en hoge werkloosheid, 
vooral wanneer het jongeren betreft; 
onderstreept dat een ratingbureau 
onlangs de jaarlijkse vooruitzichten voor 
de kredietwaardigheid van de overheden 
in de eurozone voor 2020 heeft verlaagd 
van “stabiel” naar “negatief”;

Or. en

Amendement 6
Tamás Deutsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 1



PE646.910v02-00 6/65 AM\1197451NL.docx

NL

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat de Europese economie 
tekenen van een minder dynamische groei 
vertoont; onderstreept dat meer moet 
worden gedaan om de lidstaten te 
ondersteunen die te maken hebben met een 
langzamere groei en hoge werkloosheid, 
vooral wanneer het jongeren betreft;

1. erkent dat de Europese economie 
tekenen van een minder dynamische groei 
vertoont; onderstreept dat meer moet 
worden gedaan om de lidstaten te 
ondersteunen die te maken hebben met een 
langzamere groei en hoge werkloosheid, 
vooral wanneer het jongeren betreft; 
benadrukt dat investeringen nodig zijn om 
de integratie van jongeren en langdurig 
werklozen op de arbeidsmarkt te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 7
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat de Europese economie 
tekenen van een minder dynamische groei 
vertoont; onderstreept dat meer moet 
worden gedaan om de lidstaten te 
ondersteunen die te maken hebben met een 
langzamere groei en hoge werkloosheid, 
vooral wanneer het jongeren betreft;

1. erkent dat de Europese economie 
tekenen van een minder dynamische groei 
vertoont; onderstreept dat meer moet 
worden gedaan om de lidstaten te 
ondersteunen die te maken hebben met een 
langzamere groei en hoge werkloosheid, 
vooral wanneer het jongeren betreft, en dat 
in dit verband speciale subsidieregelingen 
zouden kunnen worden ingevoerd om de 
werkgelegenheid te ondersteunen en te 
stimuleren;

Or. en

Amendement 8
Niklas Nienaß
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat de Europese economie 
tekenen van een minder dynamische groei 
vertoont; onderstreept dat meer moet 
worden gedaan om de lidstaten te 
ondersteunen die te maken hebben met een 
langzamere groei en hoge werkloosheid, 
vooral wanneer het jongeren betreft;

1. erkent dat de Europese economie 
tekenen van een minder dynamische groei 
vertoont; onderstreept dat meer moet 
worden gedaan om de lidstaten te 
ondersteunen die te maken hebben met een 
langzamere groei en hoge werkloosheid, 
vooral wanneer het jongeren betreft, 
alsmede met uitdagingen in verband met 
de klimaatverandering en 
milieuschadelijke activiteiten;

Or. en

Amendement 9
Manolis Kefalogiannis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat de Europese economie 
tekenen van een minder dynamische groei 
vertoont; onderstreept dat meer moet 
worden gedaan om de lidstaten te 
ondersteunen die te maken hebben met een 
langzamere groei en hoge werkloosheid, 
vooral wanneer het jongeren betreft;

1. erkent dat de Europese economie 
tekenen van een minder dynamische groei 
vertoont; wijst erop dat er nog steeds 
kwetsbaarheden bestaan; onderstreept dat 
meer moet worden gedaan om de lidstaten 
te ondersteunen die het zwaarst door de 
crisis zijn getroffen en die te maken 
hebben met een langzamere groei en hoge 
werkloosheid, vooral wanneer het jongeren 
betreft;

Or. en

Amendement 10
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat de Europese economie 1. erkent dat de Europese economie 
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tekenen van een minder dynamische groei 
vertoont; onderstreept dat meer moet 
worden gedaan om de lidstaten te 
ondersteunen die te maken hebben met een 
langzamere groei en hoge werkloosheid, 
vooral wanneer het jongeren betreft;

tekenen van een minder dynamische groei 
vertoont, aangezien de Commissie voor 
2020/2021 een groei van het bbp in de 
eurozone van 1,2 % voorspelt; 
onderstreept dat meer moet worden gedaan 
om de lidstaten te ondersteunen die te 
maken hebben met een langzamere groei 
en hoge werkloosheid, vooral wanneer het 
jongeren betreft;

Or. en

Amendement 11
Josianne Cutajar

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat de Europese economie 
tekenen van een minder dynamische groei 
vertoont; onderstreept dat meer moet 
worden gedaan om de lidstaten te 
ondersteunen die te maken hebben met een 
langzamere groei en hoge werkloosheid, 
vooral wanneer het jongeren betreft;

1. erkent dat de Europese economie 
tekenen van een minder dynamische groei 
vertoont en dat ongelijkheden nog steeds 
bestaan; onderstreept dat meer moet 
worden gedaan om deze ongelijkheden te 
bestrijden en om de lidstaten te 
ondersteunen die te maken hebben met een 
langzamere groei en hoge werkloosheid, 
vooral wanneer het jongeren betreft;

Or. en

Amendement 12
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat de Europese economie 
tekenen van een minder dynamische groei 
vertoont; onderstreept dat meer moet 
worden gedaan om de lidstaten te 
ondersteunen die te maken hebben met een 

1. erkent dat de Europese economie 
tekenen van een minder dynamische groei 
vertoont; onderstreept dat meer moet 
worden gedaan om de lidstaten te 
ondersteunen die te maken hebben met een 
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langzamere groei en hoge werkloosheid, 
vooral wanneer het jongeren betreft;

langzamere groei en hoge werkloosheid, 
die in 2020/2021 naar verwachting meer 
dan 7 % zal bedragen in de eurozone, 
vooral wanneer het jongeren betreft;

Or. en

Amendement 13
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat de Europese economie 
tekenen van een minder dynamische groei 
vertoont; onderstreept dat meer moet 
worden gedaan om de lidstaten te 
ondersteunen die te maken hebben met een 
langzamere groei en hoge werkloosheid, 
vooral wanneer het jongeren betreft;

1. erkent dat de Europese economie 
tekenen van een minder dynamische groei 
vertoont; onderstreept dat meer moet 
worden gedaan om de lidstaten te 
ondersteunen die te maken hebben met een 
langzamere groei en hoge werkloosheid, 
vooral wanneer het jongeren en regio’s 
met een ontwikkelingsachterstand betreft;

Or. es

Amendement 14
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat de Europese economie 
tekenen van een minder dynamische groei 
vertoont; onderstreept dat meer moet 
worden gedaan om de lidstaten te 
ondersteunen die te maken hebben met een 
langzamere groei en hoge werkloosheid, 
vooral wanneer het jongeren betreft;

1. erkent dat de Europese economie 
tekenen van een minder dynamische groei 
vertoont; onderstreept dat meer moet 
worden gedaan om de lidstaten te 
ondersteunen die te maken hebben met een 
langzamere groei en hoge werkloosheid, 
vooral wanneer het jongeren en kwetsbare 
groepen betreft;

Or. en
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Amendement 15
Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat de Europese economie 
tekenen van een minder dynamische groei 
vertoont; onderstreept dat meer moet 
worden gedaan om de lidstaten te 
ondersteunen die te maken hebben met een 
langzamere groei en hoge werkloosheid, 
vooral wanneer het jongeren betreft;

1. erkent dat de Europese economie 
blijft groeien, zij het met grote verschillen; 
onderstreept dat meer moet worden gedaan 
om de regio’s te ondersteunen die te maken 
hebben met een langzamere groei en hoge 
werkloosheid, vooral wanneer het jongeren 
betreft;

Or. en

Amendement 16
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(1) merkt op dat de groei van de EU-
export in 2020/2021 naar verwachting 
trager zal zijn dan in de tien voorgaande 
jaren; benadrukt het belang van 
exportbevorderende initiatieven om de 
economische groei in de EU aan te 
zwengelen;

Or. en

Amendement 17
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt 2 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement



AM\1197451NL.docx 11/65 PE646.910v02-00

NL

(2) wijst erop dat exportbevorderende 
initiatieven kunnen bijdragen tot het 
oplossen van problemen op het gebied van 
werkloosheid, het vergroten van de 
cohesie en het verkleinen van de 
economische regionale verschillen;

Or. en

Amendement 18
Tamás Deutsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt vast dat de vooruitzichten voor 
groei in de wereld onzeker zijn en dat 
spanningen op handelsgebied in de 
verwerkende industrie een negatieve 
weerslag op investeringen hebben;

Schrappen

Or. en

Amendement 19
Niklas Nienaß
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt vast dat de vooruitzichten voor 
groei in de wereld onzeker zijn en dat 
spanningen op handelsgebied in de 
verwerkende industrie een negatieve 
weerslag op investeringen hebben;

2. stelt vast dat de vooruitzichten voor 
groei in de wereld onzeker zijn en dat 
spanningen op handelsgebied in de 
verwerkende industrie een negatieve 
weerslag op investeringen hebben; is ervan 
overtuigd dat we in onze economie 
dringend moeten overschakelen van een 
lineair naar een circulair model en roept 
de Commissie op om het beleid te 
beginnen veranderen van het 
groeiparadigma naar postgroei en 
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duurzame ontwikkeling, zodat de 
economische en monetaire Unie op een 
duurzaam fundament komt te staan;

Or. en

Amendement 20
Vlad-Marius Botoş

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt vast dat de vooruitzichten voor 
groei in de wereld onzeker zijn en dat 
spanningen op handelsgebied in de 
verwerkende industrie een negatieve 
weerslag op investeringen hebben;

2. benadrukt dat doelgerichte 
investeringen van groot belang zijn om de 
economie van de EU sterker te maken, 
samen met de verbetering van de 
doeltreffendheid en de 
resultaatgerichtheid van het cohesiebeleid 
en goed onderhandelde 
handelsovereenkomsten met derde 
landen;

Or. en

Amendement 21
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt vast dat de vooruitzichten voor 
groei in de wereld onzeker zijn en dat 
spanningen op handelsgebied in de 
verwerkende industrie een negatieve 
weerslag op investeringen hebben;

2. stelt vast dat de vooruitzichten voor 
groei in de wereld onzeker zijn en dat 
spanningen op handelsgebied in de 
verwerkende industrie een negatieve 
weerslag hebben op investeringen in 
apparatuur, die in 2020/2021 naar 
verwachting bijna twee keer lager zullen 
zijn dan in 2018;

Or. en
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Amendement 22
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt vast dat de vooruitzichten voor 
groei in de wereld onzeker zijn en dat 
spanningen op handelsgebied in de 
verwerkende industrie een negatieve 
weerslag op investeringen hebben;

2. stelt vast dat de vooruitzichten voor 
groei in de wereld somber blijven en naar 
verwachting trager zullen zijn dan in 
2014-2018, terwijl spanningen op 
handelsgebied in de verwerkende industrie 
een negatieve weerslag op investeringen 
hebben;

Or. en

Amendement 23
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(1) wijst erop dat de Commissie voor 
2020/2021, zelfs zonder potentiële 
escalatie van de handelsoorlog, een 
matige groei van slechts 1,6 % voorspelt 
voor de geavanceerde economieën;

Or. en

Amendement 24
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. betreurt dat de productiviteitsgroei 
in de EU aanzienlijk lager blijft dan die 
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van andere wereldspelers; wijst er 
bovendien op dat de verschillen binnen de 
EU zijn toegenomen, wat op het niveau 
van de regio’s betekent dat de best 
presterende 10 % zes keer zo productief is 
als de slechtst presterende 10 %; is er in 
dit verband over verheugd dat nationale 
productiviteitscomités zijn opgericht ter 
bevordering van nationale debatten over 
het stimuleren van de productiviteit en het 
versterken van de nationale 
betrokkenheid bij structurele 
hervormingen;

Or. en

Amendement 25
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het Europees 
semester consequent moet bijdragen tot 
het wegnemen van de sociale, 
economische en territoriale ongelijkheden 
en verschillen tussen de regio’s van de 
EU;

3. benadrukt dat de lage inkomens in 
sommige lidstaten een uitdaging blijven 
voor het cohesiebeleid, dat hoge 
armoedecijfers in combinatie met 
onzekere werkgelegenheid leiden tot hoge 
emigratiecijfers binnen de Europese Unie, 
wat duidelijke en geconcentreerde 
maatregelen vereist om een demografisch 
evenwicht te waarborgen;

Or. en

Amendement 26
Mathilde Androuët

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het Europees 3. wijst erop dat het Europees 
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semester consequent moet bijdragen tot het 
wegnemen van de sociale, economische en 
territoriale ongelijkheden en verschillen 
tussen de regio’s van de EU;

Semester consequent moet bijdragen tot het 
wegnemen van de sociale, economische en 
territoriale ongelijkheden en verschillen 
tussen de regio’s van de EU; benadrukt dat 
de lidstaten een fundamentele rol spelen 
in de economische en sociale 
ontwikkeling van de regio’s en in de groei 
van de Europese Unie; herinnert eraan 
dat de samenwerking tussen de nationale 
regeringen essentieel is voor het 
welslagen van de Europese Green Deal; 
benadrukt dat de doelstellingen van de 
Europese Green Deal in de eerste plaats 
door de staten moeten worden 
verwezenlijkt, aangezien zij de natuurlijke 
tussenschakel zijn tussen de Europese 
Unie en de regio’s;

Or. fr

Amendement 27
Niklas Nienaß
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het Europees 
semester consequent moet bijdragen tot het 
wegnemen van de sociale, economische en 
territoriale ongelijkheden en verschillen 
tussen de regio’s van de EU;

3. wijst erop dat het Europees 
Semester consequent moet bijdragen tot het 
wegnemen van de sociale, economische en 
territoriale ongelijkheden en verschillen 
tussen de regio’s van de EU; roept op om 
elke vorm van investering te verschuiven 
naar duurzame investeringen; verlangt 
dat de ESI-fondsen worden gebruikt voor 
duurzame mobiliteit, eco-ondernemers, 
groene infrastructuur en het geleidelijk 
afschaffen van fossiele brandstoffen om te 
voorkomen dat het milieu en het klimaat 
worden geschaad;

Or. en
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Amendement 28
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos, Maria Spyraki

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het Europees 
semester consequent moet bijdragen tot het 
wegnemen van de sociale, economische en 
territoriale ongelijkheden en verschillen 
tussen de regio’s van de EU;

3. wijst erop dat het Europees 
Semester consequent moet bijdragen tot het 
wegnemen van de sociale, economische en 
territoriale ongelijkheden en verschillen 
tussen de verschillende regio’s van de EU; 
benadrukt dat de aanhoudende 
geografische onevenwichtigheid in de 
investeringen van de EIB zeer 
zorgwekkend is;

Or. en

Amendement 29
Josianne Cutajar

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het Europees 
semester consequent moet bijdragen tot het 
wegnemen van de sociale, economische en 
territoriale ongelijkheden en verschillen 
tussen de regio’s van de EU;

3. wijst erop dat het Europees 
Semester consequent moet bijdragen tot het 
wegnemen van de sociale, economische en 
territoriale ongelijkheden en verschillen 
tussen de regio’s van de EU, waaronder de 
meest perifere regio’s, zoals eilanden, 
bergen en dunbevolkte gebieden;

Or. en

Amendement 30
Erik Bergkvist

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het Europees 
semester consequent moet bijdragen tot het 
wegnemen van de sociale, economische en 
territoriale ongelijkheden en verschillen 
tussen de regio’s van de EU;

3. wijst erop dat het Europees 
Semester consequent moet bijdragen tot het 
wegnemen van de sociale, economische en 
territoriale ongelijkheden en verschillen 
tussen de regio’s van de EU, en dat 
daartoe nieuwe indicatoren nodig zijn die 
ook op sociale aspecten gericht zijn;

Or. en

Amendement 31
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het Europees 
semester consequent moet bijdragen tot het 
wegnemen van de sociale, economische en 
territoriale ongelijkheden en verschillen 
tussen de regio’s van de EU;

3. wijst erop dat het Europees 
Semester ervoor moet zorgen dat de 
cohesiefondsen worden versterkt, zodat zij 
bijdragen tot het wegnemen van de sociale, 
economische en territoriale ongelijkheden 
en verschillen tussen de regio’s van de EU;

Or. es

Amendement 32
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het Europees 
semester consequent moet bijdragen tot het 
wegnemen van de sociale, economische en 
territoriale ongelijkheden en verschillen 
tussen de regio’s van de EU;

3. wijst erop dat het Europees 
Semester consequent moet bijdragen tot het 
vergroten van het concurrentievermogen 
en het wegnemen van de sociale, 
economische en territoriale ongelijkheden 
en verschillen tussen de regio’s van de EU;

Or. ro
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Amendement 33
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het Europees 
semester consequent moet bijdragen tot het 
wegnemen van de sociale, economische en 
territoriale ongelijkheden en verschillen 
tussen de regio’s van de EU;

3. wijst erop dat het Europees 
Semester consequent moet bijdragen tot het 
wegnemen van de sociale, economische en 
territoriale ongelijkheden en verschillen 
tussen de landen en regio’s van de EU;

Or. en

Amendement 34
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het Europees 
semester consequent moet bijdragen tot het 
wegnemen van de sociale, economische en 
territoriale ongelijkheden en verschillen 
tussen de regio’s van de EU;

3. wijst erop dat het Europees 
Semester consequent zou moeten 
bijdragen tot het wegnemen van de sociale, 
economische en territoriale ongelijkheden 
en verschillen tussen de regio’s van de EU;

Or. en

Amendement 35
Tamás Deutsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het Europees 
semester consequent moet bijdragen tot het 

3. wijst erop dat het Europees 
Semester ook kan bijdragen tot het 
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wegnemen van de sociale, economische en 
territoriale ongelijkheden en verschillen 
tussen de regio’s van de EU;

wegnemen van de sociale, economische en 
territoriale ongelijkheden en verschillen 
tussen de regio’s van de EU;

Or. en

Amendement 36
Tamás Deutsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat het Europees 
semester de economische en sociale 
convergentie tussen regio’s en lidstaten 
moet bevorderen door de 
handelsonevenwichtigheden bij te stellen, 
het buitensporig overschot te reduceren 
en de bestaande sancties uit te voeren; 
onderstreept het feit dat het Europese doel 
van een inclusievere groei betekent dat 
meer moet worden geïnvesteerd in 
infrastructuur, onderwijs en opleiding, 
gezondheidszorg, en onderzoek en 
innovatie; onderstreept dat een 
toenemende productiviteit moet leiden tot 
hogere lonen;

Schrappen

Or. en

Amendement 37
Erik Bergkvist

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat het Europees 
semester de economische en sociale 
convergentie tussen regio’s en lidstaten 
moet bevorderen door de 
handelsonevenwichtigheden bij te stellen, 

4. onderstreept het feit dat het 
Europese doel van een inclusievere groei 
betekent dat meer moet worden 
geïnvesteerd in groene banen, 
infrastructuur, onderwijs en opleiding, 
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het buitensporig overschot te reduceren 
en de bestaande sancties uit te voeren; 
onderstreept het feit dat het Europese doel 
van een inclusievere groei betekent dat 
meer moet worden geïnvesteerd in 
infrastructuur, onderwijs en opleiding, 
gezondheidszorg, en onderzoek en 
innovatie; onderstreept dat een toenemende 
productiviteit moet leiden tot hogere lonen;

gezondheidszorg, onderzoek en innovatie; 
onderstreept dat een toenemende 
productiviteit moet leiden tot hogere lonen;

Or. en

Amendement 38
Vlad-Marius Botoş

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat het Europees 
semester de economische en sociale 
convergentie tussen regio’s en lidstaten 
moet bevorderen door de 
handelsonevenwichtigheden bij te stellen, 
het buitensporig overschot te reduceren 
en de bestaande sancties uit te voeren; 
onderstreept het feit dat het Europese doel 
van een inclusievere groei betekent dat 
meer moet worden geïnvesteerd in 
infrastructuur, onderwijs en opleiding, 
gezondheidszorg, en onderzoek en 
innovatie; onderstreept dat een 
toenemende productiviteit moet leiden tot 
hogere lonen;

4. onderstreept dat de sterke 
regionale en territoriale ongelijkheden 
een belangrijke reden tot bezorgdheid 
blijven; is in dit verband van oordeel dat 
investeringen in het kader van het 
cohesiebeleid van cruciaal belang zijn om 
deze verschillen te verkleinen; is 
ingenomen over het feit dat in het MFK 
voor de periode 2021-2027 een sterker 
verband wordt gelegd tussen het 
cohesiebeleid en de structurele 
hervormingen;

Or. en

Amendement 39
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat het Europees 
semester de economische en sociale 
convergentie tussen regio’s en lidstaten 
moet bevorderen door de 
handelsonevenwichtigheden bij te stellen, 
het buitensporig overschot te reduceren en 
de bestaande sancties uit te voeren; 
onderstreept het feit dat het Europese doel 
van een inclusievere groei betekent dat 
meer moet worden geïnvesteerd in 
infrastructuur, onderwijs en opleiding, 
gezondheidszorg, en onderzoek en 
innovatie; onderstreept dat een toenemende 
productiviteit moet leiden tot hogere lonen;

4. onderstreept dat het Europees 
Semester de economische en sociale 
convergentie tussen regio’s en lidstaten 
moet bevorderen door de 
handelsonevenwichtigheden bij te stellen, 
het buitensporig overschot te reduceren en 
de bestaande sancties uit te voeren; 
onderstreept het feit dat het Europese doel 
van een inclusievere groei betekent dat 
meer moet worden geïnvesteerd in 
infrastructuur, onderwijs en opleiding, 
gezondheidszorg, en onderzoek en 
innovatie; onderstreept dat een toenemende 
productiviteit moet leiden tot hogere lonen; 
merkt op dat volgens de prognoses van de 
Commissie de reële groei van de beloning 
van werknemers per hoofd van de 
bevolking in de eurozone naar 
verwachting minder dan 1 % zal bedragen 
in de komende twee jaar;

Or. en

Amendement 40
Niklas Nienaß
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat het Europees 
semester de economische en sociale 
convergentie tussen regio’s en lidstaten 
moet bevorderen door de 
handelsonevenwichtigheden bij te stellen, 
het buitensporig overschot te reduceren en 
de bestaande sancties uit te voeren; 
onderstreept het feit dat het Europese doel 
van een inclusievere groei betekent dat 
meer moet worden geïnvesteerd in 
infrastructuur, onderwijs en opleiding, 
gezondheidszorg, en onderzoek en 
innovatie; onderstreept dat een toenemende 

4. onderstreept dat het Europees 
Semester de economische en sociale 
convergentie tussen regio’s en lidstaten 
moet bevorderen door de 
handelsonevenwichtigheden bij te stellen 
en het buitensporig overschot te reduceren; 
onderstreept het feit dat het Europese doel 
van een inclusievere groei betekent dat 
meer moet worden geïnvesteerd in groene 
infrastructuur, onderwijs en opleiding, 
gezondheidszorg, bestrijding van de 
klimaatverandering, onderzoek en 
innovatie; is van mening dat er meer 
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productiviteit moet leiden tot hogere lonen; aandacht moet worden besteed aan de 
bestrijding van ongelijkheden, ook door 
middel van financiering in het kader van 
het cohesiebeleid door doeltreffende 
instrumenten in te zetten en middelen 
doelgericht te gebruiken;

Or. en

Amendement 41
Stelios Kympouropoulos, Maria Spyraki

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat het Europees 
semester de economische en sociale 
convergentie tussen regio’s en lidstaten 
moet bevorderen door de 
handelsonevenwichtigheden bij te stellen, 
het buitensporig overschot te reduceren en 
de bestaande sancties uit te voeren; 
onderstreept het feit dat het Europese doel 
van een inclusievere groei betekent dat 
meer moet worden geïnvesteerd in 
infrastructuur, onderwijs en opleiding, 
gezondheidszorg, en onderzoek en 
innovatie; onderstreept dat een 
toenemende productiviteit moet leiden tot 
hogere lonen;

4. onderstreept dat het Europees 
Semester de economische en sociale 
convergentie tussen regio’s en lidstaten 
moet bevorderen door de 
handelsonevenwichtigheden bij te stellen, 
het buitensporig overschot te reduceren en 
de bestaande sancties uit te voeren; 
onderstreept het feit dat het Europese doel 
van een inclusievere groei betekent dat 
meer moet worden geïnvesteerd in 
infrastructuur, onderwijs en opleiding, 
gezondheidszorg, en onderzoek en 
innovatie; onderstreept vooral dat de EU 
de kans moet aangrijpen om te investeren 
in toekomstgerichte vaardigheden en 
infrastructuur, wat zal leiden tot een 
verhoging van de productiviteit en 
inkomens;

Or. en

Amendement 42
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat het Europees 
semester de economische en sociale 
convergentie tussen regio’s en lidstaten 
moet bevorderen door de 
handelsonevenwichtigheden bij te stellen, 
het buitensporig overschot te reduceren en 
de bestaande sancties uit te voeren; 
onderstreept het feit dat het Europese doel 
van een inclusievere groei betekent dat 
meer moet worden geïnvesteerd in 
infrastructuur, onderwijs en opleiding, 
gezondheidszorg, en onderzoek en 
innovatie; onderstreept dat een toenemende 
productiviteit moet leiden tot hogere lonen;

4. onderstreept dat het Europees 
Semester de economische en sociale 
convergentie tussen regio’s en lidstaten 
moet bevorderen door de 
handelsonevenwichtigheden bij te stellen, 
het buitensporig overschot te reduceren en 
compenserende maatregelen tot 
uitvoering te brengen; onderstreept het feit 
dat het Europese doel van een inclusievere 
groei betekent dat meer moet worden 
geïnvesteerd in infrastructuur, onderwijs en 
opleiding, gezondheidszorg, en onderzoek 
en innovatie; onderstreept dat een 
toenemende productiviteit moet leiden tot 
een gunstig ondernemersklimaat, hogere 
lonen en aantrekkelijke banen;

Or. ro

Amendement 43
Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat het Europees 
semester de economische en sociale 
convergentie tussen regio’s en lidstaten 
moet bevorderen door de 
handelsonevenwichtigheden bij te stellen, 
het buitensporig overschot te reduceren en 
de bestaande sancties uit te voeren; 
onderstreept het feit dat het Europese doel 
van een inclusievere groei betekent dat 
meer moet worden geïnvesteerd in 
infrastructuur, onderwijs en opleiding, 
gezondheidszorg, en onderzoek en 
innovatie; onderstreept dat een toenemende 
productiviteit moet leiden tot hogere lonen;

4. onderstreept dat het Europees 
Semester de economische en sociale 
convergentie tussen regio’s en lidstaten 
moet bevorderen door de 
handelsonevenwichtigheden bij te stellen, 
het buitensporig overschot te reduceren en 
de bestaande sancties uit te voeren; 
onderstreept het feit dat het Europese doel 
van een inclusievere groei betekent dat 
meer moet worden geïnvesteerd in 
groeibevorderende duurzame 
infrastructuur, onderwijs en opleiding, 
gezondheidszorg, en onderzoek en 
innovatie; onderstreept dat een toenemende 
productiviteit moet leiden tot hogere lonen;

Or. en
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Amendement 44
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat het Europees 
semester de economische en sociale 
convergentie tussen regio’s en lidstaten 
moet bevorderen door de 
handelsonevenwichtigheden bij te stellen, 
het buitensporig overschot te reduceren en 
de bestaande sancties uit te voeren; 
onderstreept het feit dat het Europese doel 
van een inclusievere groei betekent dat 
meer moet worden geïnvesteerd in 
infrastructuur, onderwijs en opleiding, 
gezondheidszorg, en onderzoek en 
innovatie; onderstreept dat een toenemende 
productiviteit moet leiden tot hogere lonen;

4. onderstreept dat het Europees 
Semester de economische en sociale 
convergentie tussen regio’s en lidstaten 
moet bevorderen door de 
handelsonevenwichtigheden bij te stellen, 
het buitensporig overschot te reduceren en 
de bestaande sancties uit te voeren; 
onderstreept het feit dat het Europese doel 
van een inclusievere groei betekent dat de 
export meer moet worden ondersteund en 
meer moet worden geïnvesteerd in 
infrastructuur, onderwijs en opleiding, 
gezondheidszorg, en onderzoek en 
innovatie; onderstreept dat een toenemende 
productiviteit moet leiden tot hogere lonen;

Or. en

Amendement 45
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat het Europees 
semester de economische en sociale 
convergentie tussen regio’s en lidstaten 
moet bevorderen door de 
handelsonevenwichtigheden bij te stellen, 
het buitensporig overschot te reduceren en 
de bestaande sancties uit te voeren; 
onderstreept het feit dat het Europese doel 
van een inclusievere groei betekent dat 
meer moet worden geïnvesteerd in 
infrastructuur, onderwijs en opleiding, 

4. onderstreept dat het Europees 
Semester de economische en sociale 
convergentie tussen regio’s en lidstaten 
moet bevorderen door de 
handelsonevenwichtigheden bij te stellen, 
het buitensporig overschot te reduceren en 
de bestaande sancties uit te voeren; 
onderstreept het feit dat het Europese doel 
van een inclusievere groei betekent dat 
meer moet worden geïnvesteerd in 
infrastructuur, onderwijs en opleiding, 
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gezondheidszorg, en onderzoek en 
innovatie; onderstreept dat een toenemende 
productiviteit moet leiden tot hogere lonen;

gezondheidszorg, en onderzoek, innovatie 
en digitalisering; onderstreept dat een 
toenemende productiviteit moet leiden tot 
hogere lonen;

Or. es

Amendement 46
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat het Europees 
semester de economische en sociale 
convergentie tussen regio’s en lidstaten 
moet bevorderen door de 
handelsonevenwichtigheden bij te stellen, 
het buitensporig overschot te reduceren en 
de bestaande sancties uit te voeren; 
onderstreept het feit dat het Europese doel 
van een inclusievere groei betekent dat 
meer moet worden geïnvesteerd in 
infrastructuur, onderwijs en opleiding, 
gezondheidszorg, en onderzoek en 
innovatie; onderstreept dat een toenemende 
productiviteit moet leiden tot hogere lonen;

4. onderstreept dat het Europees 
Semester de economische en sociale 
convergentie tussen regio’s en lidstaten 
verder moet versnellen door de 
handelsonevenwichtigheden bij te stellen, 
het buitensporig overschot te reduceren en 
de bestaande sancties uit te voeren; 
onderstreept het feit dat het Europese doel 
van een inclusievere groei betekent dat 
meer moet worden geïnvesteerd in 
infrastructuur, onderwijs en opleiding, 
gezondheidszorg, en onderzoek en 
innovatie; onderstreept dat een toenemende 
productiviteit moet leiden tot hogere lonen;

Or. en

Amendement 47
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat het Europees 
semester de economische en sociale 
convergentie tussen regio’s en lidstaten 
moet bevorderen door de 

4. onderstreept dat het Europees 
Semester de economische en sociale 
convergentie tussen regio’s en lidstaten 
moet bevorderen door de 
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handelsonevenwichtigheden bij te stellen, 
het buitensporig overschot te reduceren en 
de bestaande sancties uit te voeren; 
onderstreept het feit dat het Europese doel 
van een inclusievere groei betekent dat 
meer moet worden geïnvesteerd in 
infrastructuur, onderwijs en opleiding, 
gezondheidszorg, en onderzoek en 
innovatie; onderstreept dat een toenemende 
productiviteit moet leiden tot hogere lonen;

handelsonevenwichtigheden bij te stellen, 
het buitensporig overschot te reduceren en 
de bestaande sancties uit te voeren; 
onderstreept het feit dat het Europese doel 
van een inclusievere groei betekent dat 
meer moet worden geïnvesteerd in met 
name infrastructuur, onderwijs en 
opleiding, gezondheidszorg, en onderzoek 
en innovatie; onderstreept dat een 
toenemende productiviteit moet leiden tot 
hogere lonen;

Or. en

Amendement 48
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(1) wijst erop dat de Commissie 
momenteel verwacht dat de reële 
arbeidskosten voor 2020/2021 met 0,0 % 
zullen stijgen;

Or. en

Amendement 49
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. merkt op dat de groei van de EU-
economie niet kan worden verzekerd 
zonder een nieuwe aanpak van het 
uitgavenbeleid en dat daarom elke 
afzonderlijke regio in de EU moet worden 
voorzien van alle instrumenten die de 
particuliere sector in staat stellen te 
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investeren en het verborgen potentieel van 
het grondgebied te benutten; verzoekt de 
Commissie een model te creëren dat 
geschikt is voor het bedrijfsleven en de 
handel in alle achtergebleven gebieden 
van de EU om het leven van de 
plaatselijke burgers en de 
werkgelegenheidscijfers te verbeteren;

Or. en

Amendement 50
Elisabetta Gualmini

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is ingenomen met de toezegging 
van de nieuwe Commissie om de huidige 
regels van het stabiliteits- en groeipact te 
herzien, die niet langer geschikt zijn in 
tijden van economische stagnatie en 
onderinvestering; is daarom van mening 
dat extra flexibiliteit nodig is om groei te 
stimuleren en publieke milieu- en sociale 
investeringen te bevorderen, teneinde de 
klimaatnoodtoestand en de sociale 
gevolgen daarvan tegen te gaan;

Or. en

Amendement 51
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat de lokale en 
regionale overheden moeten worden 
betrokken bij de voorbereiding van de 
nationale hervormingsprogramma’s;
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Or. es

Amendement 52
Elisabetta Gualmini

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. moedigt de Commissie aan een 
“gouden regel” voor publieke 
investeringen in te voeren, waarbij milieu- 
en sociale investeringen niet worden 
meegeteld in het schulden- en 
tekortplafond in het kader van het 
stabiliteits- en groeipact, teneinde te 
voorkomen dat duurzame en sociale 
begrotingsuitgaven buitensporig worden 
beperkt op grond van de 
overheidsfinanciën;

Or. en

Amendement 53
Vlad-Marius Botoş

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst andermaal op de cruciale rol 
van het cohesiebeleid als belangrijkste 
investeringsbeleid in Europa in het kader 
van het herstelproces; onderstreept dat de 
begroting voor het cohesiebeleid voor de 
periode 2021-2027 moet worden verhoogd 
om de Europese toegevoegde waarde 
ervan te behouden en aldus bij te dragen 
tot economische groei, sociale integratie, 
innovatie en milieubescherming;

5. benadrukt de aanzienlijke 
investeringskloven in onderzoek en 
innovatie, onder meer in digitale 
infrastructuur en immateriële activa, die 
kunnen worden aangepakt via de 
thematische doelstellingen van het 
cohesiebeleid in combinatie met het 
programma Horizon Europa, en dat de 
begroting voor het cohesiebeleid voor de 
periode 2021-2027 moet worden verhoogd;

Or. en
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Amendement 54
Niklas Nienaß
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst andermaal op de cruciale rol 
van het cohesiebeleid als belangrijkste 
investeringsbeleid in Europa in het kader 
van het herstelproces; onderstreept dat de 
begroting voor het cohesiebeleid voor de 
periode 2021-2027 moet worden verhoogd 
om de Europese toegevoegde waarde ervan 
te behouden en aldus bij te dragen tot 
economische groei, sociale integratie, 
innovatie en milieubescherming;

5. wijst andermaal op de cruciale rol 
van het cohesiebeleid als belangrijkste 
investeringsbeleid in Europa in het kader 
van het herstelproces; onderstreept dat de 
begroting voor het cohesiebeleid voor de 
periode 2021-2027 aanzienlijk moet 
worden verhoogd om de Europese 
toegevoegde waarde ervan te behouden en 
aldus bij te dragen tot duurzame 
economische groei, sociale integratie, 
innovatie, bestrijding van de 
klimaatverandering en 
milieubescherming; benadrukt bovendien 
het belang van de horizontale beginselen 
van het cohesiebeleid, zoals 
gendergelijkheid, non-discriminatie en 
duurzame ontwikkeling, gebaseerd op het 
partnerschapsbeginsel, aangezien de 
positieve neveneffecten daarvan moeilijk 
te meten zijn, met name op sociaal gebied;

Or. en

Amendement 55
Mathilde Androuët

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst andermaal op de cruciale rol 
van het cohesiebeleid als belangrijkste 
investeringsbeleid in Europa in het kader 
van het herstelproces; onderstreept dat de 
begroting voor het cohesiebeleid voor de 

5. wijst andermaal op de cruciale rol 
van het cohesiebeleid als belangrijkste 
investeringsbeleid in Europa in het kader 
van het herstelproces; onderstreept dat de 
begroting voor het cohesiebeleid voor de 
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periode 2021-2027 moet worden verhoogd 
om de Europese toegevoegde waarde ervan 
te behouden en aldus bij te dragen tot 
economische groei, sociale integratie, 
innovatie en milieubescherming;

periode 2021-2027 moet worden verhoogd 
om de Europese toegevoegde waarde ervan 
te behouden en aldus bij te dragen tot 
economische groei, sociale integratie, 
innovatie en milieubescherming; verzoekt 
dat het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Europees Sociaal 
Fonds, het Europees Landbouwfonds 
voor plattelandsontwikkeling of het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en 
visserij de voorkeursinstrumenten worden 
om koolstofarme economieën tot stand te 
brengen;

Or. fr

Amendement 56
Josianne Cutajar

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst andermaal op de cruciale rol 
van het cohesiebeleid als belangrijkste 
investeringsbeleid in Europa in het kader 
van het herstelproces; onderstreept dat de 
begroting voor het cohesiebeleid voor de 
periode 2021-2027 moet worden verhoogd 
om de Europese toegevoegde waarde ervan 
te behouden en aldus bij te dragen tot 
economische groei, sociale integratie, 
innovatie en milieubescherming;

5. erkent dat de technologische 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de 
transitie naar een schone economie een 
enorme uitdaging vormen voor de 
regionale cohesie; wijst andermaal op de 
cruciale rol van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen, als belangrijkste 
investeringsbeleid in Europa in het kader 
van het herstelproces; onderstreept dat de 
begroting voor het cohesiebeleid voor de 
periode 2021-2027 moet worden verhoogd 
om de Europese toegevoegde waarde ervan 
te behouden en aldus bij te dragen tot 
economische groei, regionaal 
concurrentievermogen, sociale integratie, 
innovatie en milieubescherming;

Or. en

Amendement 57
Dimitrios Papadimoulis
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namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst andermaal op de cruciale rol 
van het cohesiebeleid als belangrijkste 
investeringsbeleid in Europa in het kader 
van het herstelproces; onderstreept dat de 
begroting voor het cohesiebeleid voor de 
periode 2021-2027 moet worden verhoogd 
om de Europese toegevoegde waarde ervan 
te behouden en aldus bij te dragen tot 
economische groei, sociale integratie, 
innovatie en milieubescherming;

5. wijst andermaal op de cruciale rol 
van het cohesiebeleid als belangrijkste 
investeringsbeleid in Europa in het kader 
van het herstelproces; herhaalt het vaste 
standpunt van het Europees Parlement 
om geen bezuinigingen op het 
cohesiebeleid te accepteren en 
onderstreept dat de begroting voor het 
cohesiebeleid voor de periode 2021-2027 
moet worden verhoogd om de Europese 
toegevoegde waarde ervan te behouden en 
verder te vergroten en aldus bij te dragen 
tot economische groei, sociale en 
territoriale integratie, innovatie en 
milieubescherming;

Or. en

Amendement 58
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst andermaal op de cruciale rol 
van het cohesiebeleid als belangrijkste 
investeringsbeleid in Europa in het kader 
van het herstelproces; onderstreept dat de 
begroting voor het cohesiebeleid voor de 
periode 2021-2027 moet worden verhoogd 
om de Europese toegevoegde waarde ervan 
te behouden en aldus bij te dragen tot 
economische groei, sociale integratie, 
innovatie en milieubescherming;

5. wijst andermaal op de cruciale rol 
van het cohesiebeleid als belangrijkste 
investeringsbeleid in Europa in het kader 
van het herstelproces en beveelt aan dat de 
lidstaten gevolg geven aan de specifieke 
door de Commissie als onderdeel van het 
Europees Semester gedane 
aanbevelingen; onderstreept dat de 
begroting voor het cohesiebeleid voor de 
periode 2021-2027 moet worden verhoogd 
om de Europese toegevoegde waarde ervan 
te behouden en aldus bij te dragen tot 
economische groei, sociale integratie, 
innovatie en milieubescherming;
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Or. ro

Amendement 59
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst andermaal op de cruciale rol 
van het cohesiebeleid als belangrijkste 
investeringsbeleid in Europa in het kader 
van het herstelproces; onderstreept dat de 
begroting voor het cohesiebeleid voor de 
periode 2021-2027 moet worden verhoogd 
om de Europese toegevoegde waarde ervan 
te behouden en aldus bij te dragen tot 
economische groei, sociale integratie, 
innovatie en milieubescherming;

5. wijst andermaal op de cruciale rol 
van het cohesiebeleid als belangrijkste 
investeringsbeleid in Europa in het kader 
van het herstelproces; onderstreept dat de 
begroting voor het cohesiebeleid voor de 
periode 2021-2027 moet worden verhoogd 
en dat de synergieën en complementariteit 
met andere EU-fondsen moeten worden 
vergroot, om de Europese toegevoegde 
waarde ervan te behouden en aldus bij te 
dragen tot economische groei, sociale 
integratie, innovatie en milieubescherming;

Or. en

Amendement 60
Erik Bergkvist

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst andermaal op de cruciale rol 
van het cohesiebeleid als belangrijkste 
investeringsbeleid in Europa in het kader 
van het herstelproces; onderstreept dat de 
begroting voor het cohesiebeleid voor de 
periode 2021-2027 moet worden verhoogd 
om de Europese toegevoegde waarde ervan 
te behouden en aldus bij te dragen tot 
economische groei, sociale integratie, 
innovatie en milieubescherming;

5. wijst andermaal op de cruciale rol 
van het cohesiebeleid als belangrijkste 
beleid voor publieke investeringen in 
Europa; onderstreept dat de begroting voor 
het cohesiebeleid voor de periode 2021-
2027 moet worden verhoogd om de 
Europese toegevoegde waarde ervan te 
behouden en aldus bij te dragen tot 
duurzame economische groei en 
werkgelegenheid, sociale integratie, 
innovatie en milieubescherming, met 
inbegrip van de klimaatdoelstellingen van 
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de Overeenkomst van Parijs;

Or. en

Amendement 61
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst andermaal op de cruciale rol 
van het cohesiebeleid als belangrijkste 
investeringsbeleid in Europa in het kader 
van het herstelproces; onderstreept dat de 
begroting voor het cohesiebeleid voor de 
periode 2021-2027 moet worden verhoogd 
om de Europese toegevoegde waarde ervan 
te behouden en aldus bij te dragen tot 
economische groei, sociale integratie, 
innovatie en milieubescherming;

5. wijst andermaal op de cruciale rol 
van het cohesiebeleid als belangrijkste 
investeringsbeleid in Europa in het kader 
van het ontwikkelingsproces in de regio’s; 
onderstreept dat de begroting voor het 
cohesiebeleid voor de periode 2021-2027 
moet worden verhoogd om de Europese 
toegevoegde waarde ervan te behouden en 
aldus bij te dragen tot economische groei, 
sociale integratie, innovatie en 
milieubescherming;

Or. es

Amendement 62
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst andermaal op de cruciale rol 
van het cohesiebeleid als belangrijkste 
investeringsbeleid in Europa in het kader 
van het herstelproces; onderstreept dat de 
begroting voor het cohesiebeleid voor de 
periode 2021-2027 moet worden verhoogd 
om de Europese toegevoegde waarde ervan 
te behouden en aldus bij te dragen tot 
economische groei, sociale integratie, 
innovatie en milieubescherming;

5. wijst andermaal op de cruciale rol 
van het cohesiebeleid als belangrijkste 
investeringsbeleid in Europa ter 
ondersteuning van het herstelproces; 
onderstreept dat de begroting voor het 
cohesiebeleid voor de periode 2021-2027 
moet worden verhoogd om de Europese 
toegevoegde waarde ervan te behouden en 
aldus bij te dragen tot economische groei, 
sociale integratie, innovatie en 
milieubescherming;
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Or. en

Amendement 63
Tamás Deutsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst andermaal op de cruciale rol 
van het cohesiebeleid als belangrijkste 
investeringsbeleid in Europa in het kader 
van het herstelproces; onderstreept dat de 
begroting voor het cohesiebeleid voor de 
periode 2021-2027 moet worden verhoogd 
om de Europese toegevoegde waarde ervan 
te behouden en aldus bij te dragen tot 
economische groei, sociale integratie, 
innovatie en milieubescherming;

5. wijst andermaal op de cruciale rol 
van het cohesiebeleid als belangrijkste 
investeringsbeleid in Europa in het kader 
van het herstelproces; onderstreept dat de 
huidige begroting voor het cohesiebeleid 
moet worden gehandhaafd om de 
Europese toegevoegde waarde ervan te 
waarborgen en aldus bij te dragen tot 
economische groei, sociale integratie, 
innovatie en milieubescherming;

Or. en

Amendement 64
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(1) benadrukt dat de verhoogde 
begroting voor het cohesiebeleid voor de 
periode 2021-2027 zou bijdragen aan het 
compenseren van de verhouding tussen 
publieke investeringen en het bbp, die 
volgens de prognoses in bijna de helft van 
de EU-lidstaten nog steeds onder het 
niveau van vóór de crisis zal blijven;

Or. en

Amendement 65
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Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – punt 2 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(2) merkt op dat een verhoging van de 
cohesiefondsen de begunstigden zou 
helpen om de begrotingsdiscipline te 
handhaven door middel van evenwichtige 
begrotingen, terwijl ook de groei wordt 
gestimuleerd en de werkloosheid wordt 
teruggedrongen;

Or. en

Amendement 66
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – punt 3 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(3) merkt op dat een verhoging van de 
cohesiefondsen voor de periode 2021-
2027 het mogelijk zou maken om meer 
projecten te steunen die het milieu 
duidelijk ten goede komen in termen van 
energie-efficiëntie;

Or. en

Amendement 67
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat de EU-fondsen, 
-programma’s en -instrumenten moeten 
worden vereenvoudigd en flexibeler 
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moeten worden gemaakt om de 
financiering door de EU van strategische 
investeringsprojecten efficiënter en 
geografisch evenwichtiger te maken;

Or. en

Amendement 68
Vlad-Marius Botoş

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met de opneming 
van de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling in het Europees semester met 
als doel de mensen, hun gezondheid en de 
planeet tot het middelpunt van het 
economisch beleid te maken; constateert 
in dit verband dat speciale aandacht moet 
uitgaan naar de arbeidsmarkt door 
bestaande banen te behouden en nieuwe 
banen te creëren;

6. is van mening dat er een sterker 
verband moet komen tussen het Europees 
Semester en het cohesiebeleid, en dat er 
behoefte is aan een betere en 
diepgaandere beoordeling van de 
regionale en lokale investeringsbehoeften 
en van de synergieën tussen de fondsen 
van het cohesiebeleid, de centraal 
beheerde fondsen zoals Horizon Europa 
en de financiële instrumenten teneinde de 
investeringskloof te dichten;

Or. en

Amendement 69
Tamás Deutsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met de opneming van 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling in het Europees semester met 
als doel de mensen, hun gezondheid en de 
planeet tot het middelpunt van het 
economisch beleid te maken; constateert in 
dit verband dat speciale aandacht moet 
uitgaan naar de arbeidsmarkt door 

6. neemt nota van de opneming van 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling in het Europees Semester met 
als doel de mensen, hun gezondheid en de 
planeet tot het middelpunt van het 
economisch beleid te maken; is echter van 
mening dat dit het oorspronkelijke doel en 
de oorspronkelijke functie van het 
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bestaande banen te behouden en nieuwe 
banen te creëren;

Semester niet kan opheffen, aangezien het 
is ingesteld als een kader voor 
economisch bestuur; is van mening dat 
het bevorderen van de groei op een 
duurzame manier gepaard moet gaan met 
het behoud van de macro-economische 
stabiliteit en het begrotingsevenwicht; 
wijst erop dat de ondersteuning van de 
digitalisering en de technologische 
ontwikkeling in grote mate bijdraagt tot 
duurzame groei; constateert in dit verband 
dat speciale aandacht moet uitgaan naar de 
arbeidsmarkt door bestaande banen te 
behouden en nieuwe banen te creëren; 
onderstreept dat kmo’s een 
doorslaggevende rol spelen bij het 
scheppen van werkgelegenheid en dat de 
administratieve lasten die een efficiënte 
werking van kmo’s in de weg staan, 
moeten worden verminderd;

Or. en

Amendement 70
Niklas Nienaß
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met de opneming van 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling in het Europees semester met 
als doel de mensen, hun gezondheid en de 
planeet tot het middelpunt van het 
economisch beleid te maken; constateert in 
dit verband dat speciale aandacht moet 
uitgaan naar de arbeidsmarkt door 
bestaande banen te behouden en nieuwe 
banen te creëren;

6. is ingenomen met de opneming van 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling in het Europees Semester met 
als doel de mensen, hun gezondheid en de 
planeet tot het middelpunt van het 
economisch beleid te maken; betreurt dat 
er nog steeds geen nieuwe Europese 
strategie is die de Europa 2020-agenda 
zou vervangen; constateert in dit verband 
dat speciale aandacht moet uitgaan naar de 
arbeidsmarkt en de Europese pijler van de 
sociale rechten door bestaande banen te 
behouden en nieuwe banen te creëren door 
middel van een ecologische en 
rechtvaardige transitie; benadrukt in dit 
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verband het belang van de verbintenissen 
die zijn aangegaan in de Overeenkomst 
van Parijs en de verwezenlijking van de 
klimaat- en energiedoelstellingen van de 
EU en van een klimaatneutrale EU tegen 
2040;

Or. en

Amendement 71
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met de opneming van 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling in het Europees semester met 
als doel de mensen, hun gezondheid en de 
planeet tot het middelpunt van het 
economisch beleid te maken; constateert in 
dit verband dat speciale aandacht moet 
uitgaan naar de arbeidsmarkt door 
bestaande banen te behouden en nieuwe 
banen te creëren;

6. is ingenomen met de opneming van 
de 17 doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling (SDG’s) van de VN-agenda 
voor duurzame ontwikkeling voor 2030 in 
het Europees Semester met als doel de 
mensen, hun gezondheid en de planeet tot 
het middelpunt van het economisch beleid 
te maken; benadrukt dat de SDG’s 
oproepen tot actie om welvaart te 
bevorderen en economische groei op te 
bouwen en tegelijkertijd de planeet te 
beschermen, een einde te maken aan de 
armoede en te voorzien in een reeks 
sociale behoeften, waaronder onderwijs, 
gezondheid, sociale bescherming en 
werkgelegenheidskansen; constateert in 
dit verband dat speciale aandacht moet 
uitgaan naar de arbeidsmarkt door 
bestaande banen te behouden en nieuwe 
banen te creëren;

Or. en

Amendement 72
Manolis Kefalogiannis

Ontwerpadvies
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Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met de opneming van 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling in het Europees semester met 
als doel de mensen, hun gezondheid en de 
planeet tot het middelpunt van het 
economisch beleid te maken; constateert in 
dit verband dat speciale aandacht moet 
uitgaan naar de arbeidsmarkt door 
bestaande banen te behouden en nieuwe 
banen te creëren;

6. is ingenomen met de opneming van 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling in het Europees Semester met 
als doel de mensen, hun gezondheid en de 
planeet tot het middelpunt van het 
economisch beleid te maken; constateert in 
dit verband dat speciale aandacht moet 
uitgaan naar de arbeidsmarkt door 
bestaande banen te behouden en nieuwe 
banen te creëren; benadrukt dat de lage 
lonen in Europa een uitdaging blijven en 
dat de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen, in combinatie met onzekere 
werkgelegenheid, vooral onder jongeren, 
een ernstig probleem blijft dat dringend 
moet worden opgelost;

Or. en

Amendement 73
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met de opneming van 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling in het Europees semester met 
als doel de mensen, hun gezondheid en de 
planeet tot het middelpunt van het 
economisch beleid te maken; constateert in 
dit verband dat speciale aandacht moet 
uitgaan naar de arbeidsmarkt door 
bestaande banen te behouden en nieuwe 
banen te creëren;

6. is ingenomen met de opneming van 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling in het Europees Semester en 
beveelt aan dat een evenwichtige en 
stapsgewijze benadering wordt gehanteerd 
met als doel de mensen, hun gezondheid en 
de planeet tot het middelpunt van het 
economisch beleid te maken; constateert in 
dit verband dat speciale aandacht moet 
uitgaan naar de arbeidsmarkt door 
bestaande banen te behouden en nieuwe 
banen te creëren; benadrukt dat de nieuwe 
Green Deal investeringen in 
basisinfrastructuur in regio’s die daar 
behoefte aan hebben, niet in de weg mag 
staan;
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Or. ro

Amendement 74
Mathilde Androuët

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met de opneming van 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling in het Europees semester met 
als doel de mensen, hun gezondheid en de 
planeet tot het middelpunt van het 
economisch beleid te maken; constateert in 
dit verband dat speciale aandacht moet 
uitgaan naar de arbeidsmarkt door 
bestaande banen te behouden en nieuwe 
banen te creëren;

6. is ingenomen met de opneming van 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling in het Europees Semester met 
als doel de mensen, hun gezondheid en de 
planeet tot het middelpunt van het 
economisch beleid te maken; constateert in 
dit verband dat speciale aandacht moet 
uitgaan naar de arbeidsmarkt door 
bestaande banen te behouden en nieuwe 
banen te creëren; dringt erop aan dat de 
eerbiediging van het milieu en de 
beperking van de koolstofuitstoot 
verplichte criteria worden bij de gunning 
van overheidsopdrachten;

Or. fr

Amendement 75
Josianne Cutajar

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met de opneming van 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling in het Europees semester met 
als doel de mensen, hun gezondheid en de 
planeet tot het middelpunt van het 
economisch beleid te maken; constateert in 
dit verband dat speciale aandacht moet 
uitgaan naar de arbeidsmarkt door 
bestaande banen te behouden en nieuwe 
banen te creëren;

6. is ingenomen met de opneming van 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling in het Europees Semester met 
als doel de mensen, hun gezondheid en de 
planeet tot het middelpunt van het 
economisch beleid te maken; constateert in 
dit verband dat speciale aandacht moet 
uitgaan naar de arbeidsmarkt door 
bestaande banen te behouden, nieuwe 
banen te creëren en deze inclusiever te 
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maken; benadrukt in dit verband dat de 
deelname van uitgesloten en 
achtergestelde groepen aan de 
arbeidsmarkt moet worden 
aangemoedigd;

Or. en

Amendement 76
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met de opneming van 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling in het Europees semester met 
als doel de mensen, hun gezondheid en de 
planeet tot het middelpunt van het 
economisch beleid te maken; constateert in 
dit verband dat speciale aandacht moet 
uitgaan naar de arbeidsmarkt door 
bestaande banen te behouden en nieuwe 
banen te creëren;

6. is ingenomen met de opneming van 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling in het Europees Semester met 
als doel de mensen, hun gezondheid en de 
planeet tot het middelpunt van het 
economisch beleid te maken; constateert in 
dit verband dat speciale aandacht moet 
uitgaan naar de arbeidsmarkt door 
bestaande banen te behouden en nieuwe 
banen te creëren en in te zetten op 
inclusieve groei om de armoede, met 
name kinderarmoede, terug te dringen;

Or. es

Amendement 77
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met de opneming van 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling in het Europees semester met 
als doel de mensen, hun gezondheid en de 
planeet tot het middelpunt van het 
economisch beleid te maken; constateert in 

6. is ingenomen met de opneming van 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling in het Europees Semester met 
als doel de mensen, hun gezondheid en de 
planeet tot het middelpunt van het 
economisch beleid te maken; constateert in 
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dit verband dat speciale aandacht moet 
uitgaan naar de arbeidsmarkt door 
bestaande banen te behouden en nieuwe 
banen te creëren;

dit verband dat speciale aandacht moet 
uitgaan naar de arbeidsmarkt door 
bestaande banen aan te passen en nieuwe 
banen te creëren in de context van een 
duurzaam economisch model;

Or. en

Amendement 78
Erik Bergkvist

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met de opneming van 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling in het Europees semester met 
als doel de mensen, hun gezondheid en de 
planeet tot het middelpunt van het 
economisch beleid te maken; constateert in 
dit verband dat speciale aandacht moet 
uitgaan naar de arbeidsmarkt door 
bestaande banen te behouden en nieuwe 
banen te creëren;

6. is ingenomen met de opneming van 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling in het Europees Semester met 
als doel de mensen, hun gezondheid en ook 
de planeet tot het middelpunt van het 
economisch beleid te maken; constateert in 
dit verband dat speciale aandacht moet 
uitgaan naar de arbeidsmarkt door 
bestaande banen te behouden en nieuwe 
banen te creëren of door ten minste een 
rechtvaardige transitie te waarborgen;

Or. en

Amendement 79
Stelios Kympouropoulos, Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met de opneming van 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling in het Europees semester met 
als doel de mensen, hun gezondheid en de 
planeet tot het middelpunt van het 
economisch beleid te maken; constateert in 
dit verband dat speciale aandacht moet 

6. is ingenomen met de opneming van 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling in het Europees Semester met 
als doel de mensen, hun gezondheid en de 
planeet tot het middelpunt van het 
economisch beleid te maken; constateert 
dat speciale aandacht moet uitgaan naar de 



AM\1197451NL.docx 43/65 PE646.910v02-00

NL

uitgaan naar de arbeidsmarkt door 
bestaande banen te behouden en nieuwe 
banen te creëren;

arbeidsmarkt om een optimale 
werkgelegenheid voor iedereen te 
waarborgen, en erkent het belang van de 
sociale economie in dit verband;

Or. en

Amendement 80
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met de opneming van 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling in het Europees semester met 
als doel de mensen, hun gezondheid en de 
planeet tot het middelpunt van het 
economisch beleid te maken; constateert in 
dit verband dat speciale aandacht moet 
uitgaan naar de arbeidsmarkt door 
bestaande banen te behouden en nieuwe 
banen te creëren;

6. is ingenomen met de opneming van 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling in het Europees Semester met 
als doel de mensen, hun gezondheid en de 
planeet tot het middelpunt van het 
economisch beleid te maken; constateert in 
dit verband dat speciale aandacht moet 
uitgaan naar de arbeidsmarkt door 
bestaande banen te behouden en 
goedbetaalde nieuwe banen te creëren;

Or. en

Amendement 81
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met de opneming van 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling in het Europees semester met 
als doel de mensen, hun gezondheid en de 
planeet tot het middelpunt van het 
economisch beleid te maken; constateert in 
dit verband dat speciale aandacht moet 
uitgaan naar de arbeidsmarkt door 

6. is van mening dat de opneming van 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling in het Europees Semester tot 
doel moet hebben de mensen, hun 
gezondheid en de planeet tot het 
middelpunt van het economisch beleid te 
maken; constateert in dit verband dat 
speciale aandacht moet uitgaan naar de 
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bestaande banen te behouden en nieuwe 
banen te creëren;

arbeidsmarkt door bestaande banen te 
behouden en nieuwe banen te creëren;

Or. en

Amendement 82
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met de opneming van 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling in het Europees semester met 
als doel de mensen, hun gezondheid en de 
planeet tot het middelpunt van het 
economisch beleid te maken; constateert in 
dit verband dat speciale aandacht moet 
uitgaan naar de arbeidsmarkt door 
bestaande banen te behouden en nieuwe 
banen te creëren;

6. is ingenomen met de opneming van 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling in het Europees Semester met 
als doel de mensen, hun gezondheid en de 
planeet tot het middelpunt van het 
economisch beleid te maken; constateert in 
dit verband dat de meeste aandacht moet 
uitgaan naar de arbeidsmarkt door 
bestaande banen te behouden en nieuwe 
banen te creëren;

Or. en

Amendement 83
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(1) is verheugd dat 
milieuduurzaamheid, productiviteitswinst, 
billijkheid en macro-economische 
stabiliteit de vier dimensies van het 
economisch beleid voor de komende jaren 
zullen zijn; benadrukt dat het toezicht op 
de voortgang van de volgende dimensies 
van cruciaal belang is voor een 
succesvolle uitvoering;

Or. en
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Amendement 84
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. acht het noodzakelijk te 
benadrukken dat niet alle lidstaten, 
regio’s en steden op hetzelfde startpunt 
beginnen als het gaat om het uitstippelen 
en uitvoeren van klimaat- en milieubeleid; 
merkt derhalve op dat de transitie naar 
een duurzaam economisch model 
weliswaar het potentieel heeft om groei en 
werkgelegenheid te stimuleren, maar dat 
er beleidsmaatregelen nodig zijn om de 
negatieve gevolgen op korte termijn voor 
bepaalde sectoren en regio’s te 
verzachten; wijst er verder op dat het ook 
noodzakelijk is dat het nieuwe 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie op maat gesneden steun biedt 
aan de meest getroffen burgers en regio’s;

Or. en

Amendement 85
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de uitvoering 
van de beginselen van de Europese pijler 
van sociale rechten, met name wat de 
arbeidsmarkt betreft, door een einde te 
maken aan de deregulering ervan, 
bestaande banen te behouden en nieuwe 
en kwalitatief hoogwaardige banen te 
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creëren, de werkloosheid en de armoede 
onder werkenden aan te pakken en de 
gender- en leeftijdskloof op het gebied van 
beloning te dichten;

Or. en

Amendement 86
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. erkent dat de Green Deal en de 
milieu-uitdagingen tot de belangrijkste 
prioriteiten van de Europese Unie 
behoren en benadrukt dat de Europese 
Commissie consequent moet bijdragen 
aan de ondersteuning van de industriële 
reconversie van de meest vervuilende 
sectoren van de Europese industrie;

Or. en

Amendement 87
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. neemt nota van de doelstellingen 
van het investeringsplan voor een 
duurzaam Europa, maar spreekt zijn 
bezorgdheid uit over de feitelijke 
resultaten die door het hefboomeffect 
kunnen worden bereikt en over de 
innovatie en de doeltreffendheid van de 
gesteunde projecten;

Or. en
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Amendement 88
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. wijst op de rol van de Europese 
Green Deal als de nieuwe groeistrategie 
voor Europa, waarbij duurzaamheid, het 
welzijn van de burgers en eerlijkheid 
centraal staan; merkt echter op dat niet 
alle EU-landen en -regio’s even ver staan 
voor wat betreft de start van de uitvoering 
ervan en dat sommige van hen meer 
blootgesteld zullen worden aan 
economische en sociale risico’s; 
onderstreept dat het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie moet zorgen voor 
een adequate, inclusieve en eerlijke 
transitie voor iedereen; betreurt in dit 
verband dat het financiële voorstel voor 
het Fonds voor een rechtvaardige 
overgang ontoereikend zal blijken voor 
een eerlijke en inclusieve transitie naar 
een groenere economie;

Or. en

Amendement 89
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. herinnert eraan dat de transitie 
naar een emissievrij productiemodel niet 
kan worden uitgevoerd zonder passende 
geleidelijke invoering en aandacht voor de 
neveneffecten op de economische, sociale 
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en culturele kaders waarin de 
belanghebbenden actief zijn;

Or. en

Amendement 90
Vlad-Marius Botoş

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst erop dat het beste antwoord 
op de bezorgdheid van de burgers erin 
bestaat de verhoging van de reële 
inkomens te steunen en meer 
investeringen na te streven om kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid te 
scheppen, de binnenlandse vraag te 
stimuleren en te zorgen voor een eerlijker 
verdeling van de gegenereerde welvaart; 
is van oordeel dat het stabiliteits- en 
groeipact flexibeler moet zijn om rekening 
te houden met de cyclische 
omstandigheden, structuurhervormingen 
en overheidsinvesteringen;

Schrappen

Or. en

Amendement 91
Niklas Nienaß
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst erop dat het beste antwoord 
op de bezorgdheid van de burgers erin 
bestaat de verhoging van de reële 
inkomens te steunen en meer investeringen 
na te streven om kwalitatief hoogwaardige 
werkgelegenheid te scheppen, de 

7. wijst erop dat het beste antwoord 
op de bezorgdheid van de burgers erin 
bestaat de verhoging van de reële 
inkomens te steunen en meer investeringen 
na te streven om groene en kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid te 
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binnenlandse vraag te stimuleren en te 
zorgen voor een eerlijker verdeling van de 
gegenereerde welvaart; is van oordeel dat 
het stabiliteits- en groeipact flexibeler moet 
zijn om rekening te houden met de 
cyclische omstandigheden, 
structuurhervormingen en 
overheidsinvesteringen;

scheppen, de binnenlandse vraag te 
stimuleren en te zorgen voor een eerlijker 
verdeling van de gegenereerde welvaart; is 
van oordeel dat het stabiliteits- en 
groeipact flexibeler moet zijn om rekening 
te houden met de cyclische 
omstandigheden, structuurhervormingen en 
overheidsinvesteringen; verzoekt de 
Commissie de rol van het Europees 
Parlement in het proces van het Europees 
Semester te versterken, dat verder moet 
gaan dan het verstrekken van alleen 
advies over de 
werkgelegenheidsrichtsnoeren, en het 
proces van het Europees Semester 
transparanter te maken;

Or. en

Amendement 92
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst erop dat het beste antwoord 
op de bezorgdheid van de burgers erin 
bestaat de verhoging van de reële 
inkomens te steunen en meer investeringen 
na te streven om kwalitatief hoogwaardige 
werkgelegenheid te scheppen, de 
binnenlandse vraag te stimuleren en te 
zorgen voor een eerlijker verdeling van de 
gegenereerde welvaart; is van oordeel dat 
het stabiliteits- en groeipact flexibeler moet 
zijn om rekening te houden met de 
cyclische omstandigheden, 
structuurhervormingen en 
overheidsinvesteringen;

7. wijst erop dat het beste antwoord 
op de bezorgdheid van de burgers erin 
bestaat de verhoging van de reële 
inkomens te steunen en meer investeringen 
na te streven om kwalitatief hoogwaardige 
werkgelegenheid te scheppen, de 
binnenlandse vraag te stimuleren en te 
zorgen voor een eerlijker verdeling van de 
gegenereerde welvaart; is van oordeel dat 
het stabiliteits- en groeipact flexibeler moet 
zijn om rekening te houden met de 
cyclische omstandigheden, 
structuurhervormingen en 
overheidsinvesteringen; herhaalt dat de 
reële inkomsten per hoofd van de 
bevolking in de eurozone in 2020/2021 
naar verwachting met minder dan 1 % 
zullen stijgen;

Or. en
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Amendement 93
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst erop dat het beste antwoord 
op de bezorgdheid van de burgers erin 
bestaat de verhoging van de reële 
inkomens te steunen en meer investeringen 
na te streven om kwalitatief hoogwaardige 
werkgelegenheid te scheppen, de 
binnenlandse vraag te stimuleren en te 
zorgen voor een eerlijker verdeling van de 
gegenereerde welvaart; is van oordeel dat 
het stabiliteits- en groeipact flexibeler moet 
zijn om rekening te houden met de 
cyclische omstandigheden, 
structuurhervormingen en 
overheidsinvesteringen;

7. wijst erop dat het beste antwoord 
op de bezorgdheid van de burgers erin 
bestaat de verhoging van de reële 
inkomens te steunen en meer investeringen 
na te streven om kwalitatief hoogwaardige, 
goedbetaalde banen te scheppen waarin de 
zich ontwikkelende gebieden van de 
toekomst en nieuwe technologische trends 
tot uitdrukking komen, de binnenlandse 
vraag te stimuleren en te zorgen voor een 
eerlijker verdeling van de gegenereerde 
welvaart; is van oordeel dat het stabiliteits- 
en groeipact flexibeler moet zijn om 
rekening te houden met de cyclische 
omstandigheden, structuurhervormingen en 
overheidsinvesteringen;

Or. ro

Amendement 94
Erik Bergkvist

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst erop dat het beste antwoord 
op de bezorgdheid van de burgers erin 
bestaat de verhoging van de reële 
inkomens te steunen en meer investeringen 
na te streven om kwalitatief hoogwaardige 
werkgelegenheid te scheppen, de 
binnenlandse vraag te stimuleren en te 
zorgen voor een eerlijker verdeling van de 
gegenereerde welvaart; is van oordeel dat 
het stabiliteits- en groeipact flexibeler moet 

7. wijst erop dat een antwoord op de 
bezorgdheid van de burgers erin bestaat de 
verhoging van de reële inkomens te 
steunen en meer investeringen na te streven 
om kwalitatief hoogwaardige 
werkgelegenheid te scheppen, de 
binnenlandse vraag te stimuleren en te 
zorgen voor een eerlijker verdeling van de 
gegenereerde welvaart; is van oordeel dat 
het stabiliteits- en groeipact flexibeler moet 
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zijn om rekening te houden met de 
cyclische omstandigheden, 
structuurhervormingen en 
overheidsinvesteringen;

zijn om rekening te houden met de 
cyclische omstandigheden, de dringende 
behoefte om een klimaatneutraal Europa 
tegen ten laatste 2050 te financieren, 
structuurhervormingen en 
overheidsinvesteringen;

Or. en

Amendement 95
Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst erop dat het beste antwoord 
op de bezorgdheid van de burgers erin 
bestaat de verhoging van de reële 
inkomens te steunen en meer investeringen 
na te streven om kwalitatief hoogwaardige 
werkgelegenheid te scheppen, de 
binnenlandse vraag te stimuleren en te 
zorgen voor een eerlijker verdeling van de 
gegenereerde welvaart; is van oordeel dat 
het stabiliteits- en groeipact flexibeler moet 
zijn om rekening te houden met de 
cyclische omstandigheden, 
structuurhervormingen en 
overheidsinvesteringen;

7. wijst erop dat het beste antwoord 
op de bezorgdheid van de burgers erin 
bestaat de verhoging van de reële 
inkomens te steunen en meer investeringen 
na te streven om kwalitatief hoogwaardige 
werkgelegenheid te scheppen, de 
binnenlandse vraag te stimuleren en te 
zorgen voor een eerlijker verdeling van de 
gegenereerde welvaart; is van oordeel dat 
bij de uitvoering van het stabiliteits- en 
groeipact rekening moet worden gehouden 
met de cyclische omstandigheden, 
structuurhervormingen en 
overheidsinvesteringen en dat het pact een 
optimale en inclusieve groei in de gehele 
EU mogelijk moet maken;

Or. en

Amendement 96
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst erop dat het beste antwoord 7. wijst erop dat het belangrijk is om 
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op de bezorgdheid van de burgers erin 
bestaat de verhoging van de reële 
inkomens te steunen en meer investeringen 
na te streven om kwalitatief hoogwaardige 
werkgelegenheid te scheppen, de 
binnenlandse vraag te stimuleren en te 
zorgen voor een eerlijker verdeling van de 
gegenereerde welvaart; is van oordeel dat 
het stabiliteits- en groeipact flexibeler moet 
zijn om rekening te houden met de 
cyclische omstandigheden, 
structuurhervormingen en 
overheidsinvesteringen;

de verhoging van de reële inkomens te 
steunen en meer investeringen na te streven 
om kwalitatief hoogwaardige 
werkgelegenheid te scheppen, de 
binnenlandse vraag te stimuleren en te 
zorgen voor een eerlijker verdeling van de 
gegenereerde welvaart; is van oordeel dat 
het stabiliteits- en groeipact flexibeler moet 
zijn om rekening te houden met de 
cyclische omstandigheden, 
structuurhervormingen en 
overheidsinvesteringen;

Or. es

Amendement 97
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst erop dat het beste antwoord 
op de bezorgdheid van de burgers erin 
bestaat de verhoging van de reële 
inkomens te steunen en meer investeringen 
na te streven om kwalitatief hoogwaardige 
werkgelegenheid te scheppen, de 
binnenlandse vraag te stimuleren en te 
zorgen voor een eerlijker verdeling van de 
gegenereerde welvaart; is van oordeel dat 
het stabiliteits- en groeipact flexibeler moet 
zijn om rekening te houden met de 
cyclische omstandigheden, 
structuurhervormingen en 
overheidsinvesteringen;

7. wijst erop dat het beste antwoord 
op de bezorgdheid van de burgers erin 
bestaat de verhoging van de reële 
inkomens te steunen en meer investeringen 
na te streven om kwalitatief hoogwaardige 
werkgelegenheid te scheppen, de 
binnenlandse vraag te stimuleren en te 
zorgen voor een eerlijker en inclusieve 
verdeling van de gegenereerde welvaart; is 
van oordeel dat het stabiliteits- en 
groeipact flexibeler moet zijn om rekening 
te houden met de cyclische 
omstandigheden, structuurhervormingen en 
overheidsinvesteringen;

Or. en

Amendement 98
Tamás Deutsch

Ontwerpadvies
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Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst erop dat het beste antwoord 
op de bezorgdheid van de burgers erin 
bestaat de verhoging van de reële 
inkomens te steunen en meer 
investeringen na te streven om kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid te 
scheppen, de binnenlandse vraag te 
stimuleren en te zorgen voor een eerlijker 
verdeling van de gegenereerde welvaart; is 
van oordeel dat het stabiliteits- en 
groeipact flexibeler moet zijn om rekening 
te houden met de cyclische 
omstandigheden, structuurhervormingen en 
overheidsinvesteringen;

7. wijst erop dat het beste antwoord 
op de bezorgdheid van de burgers erin 
bestaat meer investeringen na te streven 
om kwalitatief hoogwaardige 
werkgelegenheid te scheppen, de 
binnenlandse vraag te stimuleren en te 
zorgen voor een eerlijker verdeling van de 
gegenereerde welvaart; is van oordeel dat 
de flexibiliteit in het stabiliteits- en 
groeipact ten volle moet worden benut om 
rekening te houden met de cyclische 
omstandigheden, structuurhervormingen en 
overheidsinvesteringen;

Or. en

Amendement 99
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(1) merkt op dat, als de prognoses van 
de Commissie correct zijn, de groei van de 
reële lonen per hoofd van de bevolking in 
de eurozone zes jaar op rij onder de 1 % 
zullen liggen;

Or. en

Amendement 100
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 – punt 2 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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(2) benadrukt dat een eerlijke 
beloning en reële groei van de lonen van 
het allergrootste belang zijn om de 
armoede onder werkenden terug te 
dringen;

Or. en

Amendement 101
Josianne Cutajar

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. betreurt dat, zoals de Europese 
Commissie in de jaarlijkse strategie voor 
duurzame groei 2020 heeft benadrukt, 
vrouwen nog steeds in het nadeel blijven 
op de arbeidsmarkt, ondanks het feit dat 
zij over het algemeen betere 
onderwijsresultaten behalen; herinnert 
aan de cruciale rol van het beleid inzake 
evenwicht tussen werk en privéleven om 
de genderkloof op het gebied van 
werkgelegenheid en beloning te dichten; 
onderstreept in dit verband de noodzaak 
om de genderdimensie in het proces van 
het Europees Semester en in het 
cohesiebeleid te versterken;

Or. en

Amendement 102
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Clotilde Armand

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. merkt op dat sommige lidstaten 
dringend behoefte hebben aan 
investeringen in infrastructuur en 



AM\1197451NL.docx 55/65 PE646.910v02-00

NL

openbare diensten, en verzoekt de 
Europese Commissie de nodige 
instrumenten te vinden om de knowhow 
van de meer ontwikkelde landen in deze 
sector over te dragen naar de landen die 
er behoefte aan hebben;

Or. en

Amendement 103
Josianne Cutajar

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. benadrukt het belang van de 
sociale dialoog als een essentieel 
instrument om de omstandigheden van de 
werknemers te verbeteren, zowel in zijn 
bipartiete als in zijn tripartiete vorm; 
dringt aan op de bevordering van deze 
dimensie in het proces van het Europees 
Semester;

Or. en

Amendement 104
Vlad-Marius Botoş

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is van mening dat de relatie tussen 
het cohesiebeleid en de processen van 
economisch bestuur in het kader van het 
Europees Semester evenwichtig en 
wederzijds moeten zijn en gericht moeten 
zijn op positieve prikkels; pleit voor 
verdere erkenning van de territoriale 
dimensie, die het Europees Semester ten 
goede kan komen.

Schrappen
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Or. en

Amendement 105
Mathilde Androuët

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is van mening dat de relatie tussen 
het cohesiebeleid en de processen van 
economisch bestuur in het kader van het 
Europees semester evenwichtig en 
wederzijds moeten zijn en gericht moeten 
zijn op positieve prikkels; pleit voor 
verdere erkenning van de territoriale 
dimensie, die het Europees semester ten 
goede kan komen.

8. is van mening dat de relatie tussen 
het cohesiebeleid en de processen van 
economisch bestuur in het kader van het 
Europees Semester evenwichtig en 
wederzijds moeten zijn en gericht moeten 
zijn op positieve prikkels; pleit voor 
verdere erkenning van de territoriale 
dimensie, die het Europees semester ten 
goede kan komen; verzoekt dat het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling aanzienlijk wordt 
uitgebreid om de veranderingen in de 
landbouwsector te begeleiden, om deze 
sector te moderniseren, en om de uitstoot 
van koolstof en het onverantwoorde 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
en ggo’s te voorkomen; moedigt korte 
toeleveringsketens aan om het vervoer 
waarbij broeikasgassen worden 
uitgestoten, te beperken.

Or. fr

Amendement 106
Niklas Nienaß
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is van mening dat de relatie tussen 
het cohesiebeleid en de processen van 
economisch bestuur in het kader van het 

8. is van mening dat de relatie tussen 
het cohesiebeleid en de processen van 
economisch bestuur in het kader van het 
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Europees semester evenwichtig en 
wederzijds moeten zijn en gericht moeten 
zijn op positieve prikkels; pleit voor 
verdere erkenning van de territoriale 
dimensie, die het Europees semester ten 
goede kan komen.

Europees Semester evenwichtig, 
wederzijds en transparant moet zijn en 
gericht moet zijn op positieve prikkels; 
pleit voor verdere erkenning van de 
territoriale dimensie, die het Europees 
Semester ten goede kan komen; is er sterk 
voorstander van dat alle economische 
beleidsmaatregelen worden afgestemd op 
de doelstelling van een klimaatneutrale 
EU tegen 2040; herinnert bovendien aan 
het belang van de uitvoering van de Green 
Deal en wijst op de in januari 2020 door 
het Parlement aangenomen resolutie over 
de Green Deal;

Or. en

Amendement 107
Josianne Cutajar

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is van mening dat de relatie tussen 
het cohesiebeleid en de processen van 
economisch bestuur in het kader van het 
Europees semester evenwichtig en 
wederzijds moeten zijn en gericht moeten 
zijn op positieve prikkels; pleit voor 
verdere erkenning van de territoriale 
dimensie, die het Europees semester ten 
goede kan komen.

8. is van mening dat de relatie tussen 
het cohesiebeleid en de processen van 
economisch bestuur in het kader van het 
Europees Semester evenwichtig en 
wederzijds moet zijn en gericht moet zijn 
op positieve prikkels; pleit voor verdere 
erkenning van de territoriale dimensie en 
van gendermainstreaming en 
genderbudgettering in het proces van het 
Europees Semester en in de 
landenspecifieke aanbevelingen.

Or. en

Amendement 108
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. is van mening dat de relatie tussen 
het cohesiebeleid en de processen van 
economisch bestuur in het kader van het 
Europees semester evenwichtig en 
wederzijds moeten zijn en gericht moeten 
zijn op positieve prikkels; pleit voor 
verdere erkenning van de territoriale 
dimensie, die het Europees semester ten 
goede kan komen.

8. is van mening dat de relatie tussen 
het cohesiebeleid en de processen van 
economisch bestuur in het kader van het 
Europees Semester evenwichtig en 
wederzijds moeten zijn en gericht moeten 
zijn op positieve prikkels; pleit voor 
verdere erkenning van de territoriale 
dimensie en deskundigheid op lokaal en 
regionaal niveau, die het Europees 
Semester ten goede kan komen.

Or. ro

Amendement 109
Tamás Deutsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is van mening dat de relatie tussen 
het cohesiebeleid en de processen van 
economisch bestuur in het kader van het 
Europees semester evenwichtig en 
wederzijds moeten zijn en gericht moeten 
zijn op positieve prikkels; pleit voor 
verdere erkenning van de territoriale 
dimensie, die het Europees semester ten 
goede kan komen.

8. is van mening dat de relatie tussen 
het cohesiebeleid en de processen van 
economisch bestuur in het kader van het 
Europees Semester evenwichtig moet zijn 
en zo veel mogelijk gericht moet zijn op 
positieve prikkels; is van mening dat de 
verdere erkenning van de territoriale 
dimensie het Europees Semester ten goede 
kan komen.

Or. en

Amendement 110
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. dringt erop aan dat alle aspecten 
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van de Europese territoriale 
samenwerking (grensoverschrijdende, 
transnationale en interregionale 
samenwerking, zowel intern als extern) 
worden ondersteund, zodat de algemene 
doelstelling van economische, sociale en 
territoriale samenhang kan worden 
verwezenlijkt;

Or. en

Amendement 111
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. wijst erop dat het Europees 
Semester rekening moet houden met de 
bevordering van de toegang tot 
doeltreffende financiering in sterk 
vervuilende sectoren, teneinde onderzoek 
te doen naar ecologische en minder 
vervuilende oplossingen en deze toe te 
passen met het oog op de vermindering 
van giftige gassen;

Or. en

Amendement 112
Niklas Nienaß
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. betreurt de verlaging van de 
middelen die wordt voorgesteld voor het 
cohesiebeleid; dringt erop aan dat de 
begroting voor het cohesiebeleid 
aanzienlijk hoger moet zijn dan het 
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huidige MFK met het oog op de 
verwezenlijking van duurzame en 
inclusieve groei.

Or. en

Amendement 113
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. herinnert eraan dat er meer 
aandacht moet worden besteed, met 
inbegrip van passende 
begrotingstoewijzingen, aan de 
bescherming en bevordering van het 
historische en culturele erfgoed van de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 114
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. benadrukt dat kmo’s fundamentele 
aanjagers van ontwikkeling en 
werkgelegenheid in de economie van de 
EU zijn, met name in de mediterrane 
regio’s en landen, en dat kmo’s – om 
structurele redenen – nauwelijks het 
volledige potentieel van de eengemaakte 
markt kunnen benutten als zij met zware 
fiscale en administratieve lasten worden 
geconfronteerd; verzoekt de Commissie 
derhalve onnodige lasten en 
belemmeringen weg te nemen;
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Or. en

Amendement 115
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. verzoekt de Commissie er bij de 
lidstaten op aan te dringen de 
samenwerking tussen de nationale en 
regionale overheden en alle 
belanghebbenden te intensiveren om 
gezamenlijk ontwikkelingsprioriteiten en 
de verdeling van de middelen vast te 
stellen teneinde de betrokkenheid van het 
maatschappelijk middenveld bij hun eigen 
toekomst te stimuleren;

Or. en

Amendement 116
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. acht grotere economische 
toezeggingen noodzakelijk ten behoeve 
van preventiemaatregelen ter 
vermindering van de natuurlijke risico’s 
in verband met natuurrampen en de 
verspreiding van plantenziekten;

Or. en

Amendement 117
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. erkent het belang van 
onafhankelijke communicatiekanalen en 
correcte informatie op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau; raadt 
derhalve de Europese Commissie ten 
zeerste aan om maatregelen te nemen ter 
ondersteuning van de onafhankelijke 
journalistiek op regionaal en lokaal 
niveau om de Europese waarden en de 
verworvenheden van het cohesiebeleid te 
verspreiden;

Or. en

Amendement 118
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quinquies. wijst erop dat in het kader 
van het Europees Semester voor alle in 
aanmerking komende begunstigden van 
de Europese fondsen een beoordeling 
moet worden verricht van de maatregelen 
voor echte en toegankelijke informatie;

Or. en

Amendement 119
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 sexies. is van mening dat de 
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mechanismen voor de toegang tot de 
Europese fondsen zowel op het niveau 
van de Commissie als op het niveau van 
de lidstaten verder moeten worden 
vereenvoudigd en flexibeler moeten 
worden gemaakt, en dat de potentiële 
begunstigden, waaronder ngo’s en 
economische actoren, meer toegang 
moeten krijgen tot de fondsen;

Or. en

Amendement 120
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 septies. benadrukt dat de mate van 
betrokkenheid van de sociale partners op 
nationaal niveau nog steeds gering is en 
dat zowel de Commissie als de regeringen 
van de lidstaten meer moeten doen om 
ervoor te zorgen dat zij regelmatig worden 
geraadpleegd en dat met hun standpunten 
rekening wordt gehouden in zowel de 
beleidsvoering als de besluitvorming;

Or. en

Amendement 121
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 octies. benadrukt dat de 
ecologische transformatie van de 
Europese economie en samenleving het 
belang van de economische en industriële 
ontwikkeling van de Europese Unie en 
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haar positie in de wereldeconomie niet 
mag overschaduwen; verzoekt de 
Commissie bovendien dat zij rekening 
houdt met de bevordering van de toegang 
tot doeltreffende 
ontwikkelingsinstrumenten voor alle 
belanghebbenden in de regio’s die het 
meest worden getroffen door de 
ecologische transitie;

Or. en

Amendement 122
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Clotilde Armand

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 nonies. is verheugd over het 
voorstel van de Europese Commissie om 
een Fonds voor een rechtvaardige 
transitie op te richten om investeringen in 
klimaatvriendelijke technologieën te 
stimuleren; benadrukt dat het fonds ook 
tot doel heeft inspanningen te vergoeden 
en verschillende economische sectoren 
ertoe te verplichten te voldoen aan de 
klimaatdoelstellingen van de EU; 
waarschuwt dat het geld dat wordt 
gebruikt voor de oprichting van het Fonds 
voor een rechtvaardige transitie geen 
invloed mag hebben op het algemene 
niveau van de cohesietoewijzingen; 
herinnert aan het standpunt van het 
Europees Parlement om het niveau van de 
cohesiefinanciering in het volgende MFK 
te handhaven; merkt op dat sommige 
bestaande cohesiefondsen al bijdragen 
aan de strijd tegen de klimaatverandering;

Or. en

Amendement 123



AM\1197451NL.docx 65/65 PE646.910v02-00

NL

Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Clotilde Armand

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 decies. benadrukt dat voor de 
uitvoering van Green Deal-projecten 
aanzienlijke knowhow, mankracht en 
deskundigheid vereist zal zijn; roept de 
EIB en de Commissie op zich meer in te 
spannen om de projecthouders en de 
lokale, regionale en nationale overheden 
te helpen;

Or. en

Amendement 124
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 undecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 undecies. is ingenomen met de 
toezegging van de EU om de uitvoering 
van de SDG’s op te nemen in haar 
beleidsmaatregelen en in het Europees 
Semester; is van mening dat de EU zich in 
de komende jaren moet richten op de 
uitvoering van de SDG’s.

Or. en


