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21.10.2015 A8-0307/9 

Amendement  9 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de 

prioriteiten voor 2015 

2015/2210(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. is verontrust over de aanhoudende 

macro-economische onevenwichtigheden 

in een aantal lidstaten, met name de grote 

overheids- en particuliere schulden en de 

grote tekorten op de lopende rekeningen, 

alsook de buitensporige risico's in de 

financiële sector, en meer in het bijzonder 

in de bankensector, die teruggaan op 

instellingen die te groot zijn om failliet te 

gaan; wijst erop dat het probleem van de 

verwevenheid tussen overheids- en 

bankenschulden ("sovereign-bank-loop") 

nog niet is opgelost en nog steeds een 

bedreiging vormt voor de financiële en 

begrotingsstabiliteit; wijst erop dat 

overschotten op de lopende rekening 

andere risico's met zich meebrengen dan 

tekorten, en onderstreept de steeds grotere 

economische verschillen in de Unie en de 

eurozone, die de coherentie van het 

Europese sectorale beleid bedreigen; 

10. is verontrust over de aanhoudende 

macro-economische onevenwichtigheden 

in een aantal lidstaten, met name de grote 

overheids- en particuliere schulden en de 

grote tekorten op de lopende rekeningen, 

alsook de buitensporige risico's in de 

financiële sector, en meer in het bijzonder 

in de bankensector, die teruggaan op 

instellingen die te groot zijn om failliet te 

gaan; wijst erop dat het probleem van de 

verwevenheid tussen overheids- en 

bankenschulden ("sovereign-bank-loop") 

nog niet is opgelost en nog steeds een 

bedreiging vormt voor de financiële en 

begrotingsstabiliteit; wijst erop dat 

buitensporige overschotten op de lopende 

rekening grote risico's met zich 

meebrengen die beter aangepakt moeten 

worden, en onderstreept de steeds grotere 

economische verschillen in de Unie en de 

eurozone, die de coherentie van het 

Europese sectorale beleid bedreigen; 

Or. en 
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Amendement  10 

Marco Valli, Marco Zanni 
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Verslag A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de 

prioriteiten voor 2015 

2015/2210(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  17 bis. verzoekt om een radicale 

verschuiving van bezuinigingsbeleid naar 

een nieuw duurzaam en democratisch 

kader dat de lidstaten de mogelijkheid 

geeft om het economisch beleid te voeren 

dat zij noodzakelijk achten om 

werkloosheid, armoede en 

sociaaleconomische ongelijkheden te 

bestrijden, waaronder 

overheidsinvesteringen in O&O en 

innovatie en steunmaatregelen aan kleine 

en middelgrote ondernemingen; 

Or. en 



 

AM\1076539NL.doc  PE570.900v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

21.10.2015 A8-0307/11 

Amendement  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de 

prioriteiten voor 2015 

2015/2210(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  20 bis. verzoekt om een multilateraal 

internationaal kader voor 

schuldafschrijvingen dat aanzienlijke 

vermindering van de schuldenlast 

mogelijk maakt door verfoeilijke en 

onrechtmatige schulden kwijt te schelden 

of te verminderen om de last tot een 

houdbaar niveau terug te brengen; 

Or. en 
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Dariusz Rosati 

Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de 

prioriteiten voor 2015 

2015/2210(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  22 bis. verzoekt om de invoering van een 

clausule inzake de uittreding van een 

lidstaat uit de eurozone en de uitbreiding 

van de opt-outclausule, door middel van 

een verdragswijziging; 

Or. en 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  23 bis. verzoekt om de vervanging van alle 

bestaande begrotingsregels door sociale 

en macro-economische indicatoren, 

middels een drastische herziening van de 

Verdragen, het stabiliteits- en groeipact, 

de "six-pack" en de "two-pack", alsook 

de intrekking van het begrotingspact; 

Or. en 

 

 


