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21.10.2015 A8-0307/26 

Amendement  26 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-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 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  16 bis. betreurt dat de eurogroep besluiten 

heeft genomen achter gesloten deuren en 

zonder enige vorm van transparantie en 

gedegen verantwoording; verzoekt de 

notulen van de eurogroepvergaderingen 

bekend te maken; brengt de conclusie van 

zijn verslag over de activiteiten van de 

trojka in herinnering, waarin het betreurt 

dat de eurogroep bij de uitoefening van 

uitvoerende bevoegdheden op EU-niveau 

democratische legitimiteit en 

verantwoordingsplicht op EU-niveau 

ontbeert; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/27 

Amendement  27 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-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 

Overweging D bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  D bis. overwegende dat gelijkheid een 

fundamentele waarde van de EU is en een 

noodzakelijke voorwaarde voor het 

verwezenlijken van de doelstellingen 

inzake werkgelegenheid en 

armoedereductie van de Europa 2020-

strategie, die alleen kunnen worden 

bereikt indien de lidstaten nieuwe 

beleidsmaatregelen nemen om de 

gendergelijkheid te bevorderen; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/28 

Amendement  28 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-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 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 bis. wijst erop dat een herziening van 

het EU-kader voor economische 

governance onder meer een 

gekwalificeerde behandeling voor 

investeringen zou moeten omvatten, door 

gebruik te maken van methodes voor 

kapitaalbegroting, zoals de methode van 

de geamortiseerde kostprijs voor het 

boeken van bepaalde categorieën 

kwaliteitsvolle overheidsinvesteringen die 

grote en meetbare voordelen voor de 

samenleving en het milieu genereren in 

periodes waarin de werkgelegenheid en de 

output hun potentieel niet waarmaken; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/29 

Amendement  29 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-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 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  3 bis. is verheugd over het feit dat de 

Commissie haar landenspecifieke 

analyses en de analyse van de eurozone 

drie maanden eerder presenteert dan in 

voorgaande jaren, maar vreest dat de 

landenverslagen te ingewikkeld zijn, 

hetgeen een hinderpaal is voor de 

democratische participatie van 

maatschappelijke organisaties aan het 

proces; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/30 

Amendement  30 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-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 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  4 bis. maakt zich ernstig zorgen over het 

feit dat de landenspecifieke aanbevelingen 

van de Commissie bijna geen 

aanbevelingen met betrekking tot 

milieuschadelijke subsidies, de 

hervorming van milieubelastingen en de 

bevordering van hernieuwbare energie 

meer omvatten; betreurt het in het 

bijzonder dat er in de landenspecifieke 

aanbevelingen van 2015 geen aandacht 

wordt geschonken aan subsidies voor 

fossiele brandstoffen, die binnen de EU 

goed zijn voor 70 miljard EUR en een 

dubbele negatieve uitwerking hebben: ze 

nemen een hele hap uit de begroting en 

belemmeren de overgang naar een 

koolstofarme economie; dringt er bij de 

Commissie op aan om op haar stappen 

terug te komen en het Europees semester 

groener te maken;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/31 

Amendement  31 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-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 4 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  4 ter. is voorstander van een versterkt 

proces voor de uitwerking, follow-up en 

monitoring van landenspecifieke 

aanbevelingen; is van mening dat de 

Commissie expliciet aanbevelingen dient 

vast te stellen met het oog op de 

verwezenlijking van de bijgewerkte en 

ambitieuze nationale Europa 2020-

doelstellingen; herinnert eraan dat in de 

wetgeving het beginsel vervat zit dat de 

lidstaten deze aanbevelingen moeten 

toepassen of zichzelf moeten 

verantwoorden; verzoekt de lidstaten in 

dat opzicht te verklaren hoe alternatieve 

beleidsmaatregelen op een meetbare 

manier kunnen bijdragen tot de 

verwezenlijking van de nationale Europa 

2020-doelstellingen als de aanbevelingen 

niet worden gevolgd; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/32 

Amendement  32 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-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 4 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  4 quater. verzoekt de Commissie aan de in 

de jaarlijkse groeianalyse 2015 

gepresenteerde driepijlerstrategie een 

vierde pijler inzake belastingen toe te 

voegen waarin een mechanisme moet 

worden opgenomen voor de jaarlijkse 

monitoring van onder meer de 

ontwikkelingen op het gebied van 

belastingfraude en -ontduiking, de stand 

van zaken met betrekking tot 

milieubelastingen en subsidiehervorming 

en de nationale en Europese maatregelen 

om gevolg te geven aan bepaalde 

landenspecifieke aanbevelingen ter 

verbetering van de fiscale 

rechtvaardigheid; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/33 

Amendement  33 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-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 4 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  4 quinquies. vraagt om de toevoeging van 

aanvullende sociale en milieu-indicatoren 

die minstens op gelijke voet moeten staan 

met de overige indicatoren voor de 

procedure voor macro-economische 

onevenwichtigheden (PMO); is van 

mening dat dergelijke indicatoren ook 

aanleiding moeten kunnen geven tot 

corrigerende maatregelen en niet alleen 

een mogelijkheid moeten zijn om 

"toezicht te houden" op de algehele 

sociaaleconomische situatie; benadrukt 

dat veel te hoge werkloosheid, 

ongelijkheid en armoede ook 

onevenwichtigheden in de eurozone 

dreigen te veroorzaken; herinnert aan zijn 

herhaalde verzoeken om de vaststelling 

van indicatoren met betrekking tot 

hulpbronnenefficiëntie, indicatoren 

inzake kapitaalkosten en andere 

indicatoren die relevant zijn voor het 

toezicht op de vorderingen bij de 

verwezenlijking van de bijgestelde Europa 

2020-doelstellingen, waaronder 

indicatoren die samenhangen met het 

vermogen om anders dan via de prijs te 

concurreren op gebieden zoals O&O, 

onderwijs en opleidingen; 

Or. en 



 

AM\1076541NL.doc  PE570.900v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

21.10.2015 A8-0307/34 

Amendement  34 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-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 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  9 bis. onderstreept dat het opnemen van 

een indicator voor hulpbronnenefficiëntie 

in het PMO-scorebord met name het 

toezicht op de vorderingen bij de 

ontkoppeling van de economische 

ontwikkeling en het gebruik van 

natuurlijke hulpbronnen moet 

vergemakkelijken; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/35 

Amendement  35 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-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 15 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  15 bis. benadrukt dat, volgens de 

Commissie, de belastingen op arbeid goed 

zijn voor ongeveer 53 % van de totale 

belastinginkomsten in de eurozone, 

tegenover 5,7 % voor milieubelastingen; 

wijst erop dat er veel ruimte is voor 

dergelijke milieuvriendelijke fiscale 

hervormingen; dringt er derhalve op aan 

dat zowel een bijgewerkte Europa 2020-

strategie als de landenspecifieke 

aanbevelingen specifieke doelstellingen 

en ijkpunten moeten bevatten voor het 

monitoren van de geleidelijke afschaffing 

van marktverstorende 

milieuonvriendelijke subsidies uiterlijk 

tegen 2020 en voor het verhogen van het 

aandeel van milieubelastingen in 

verhouding tot de totale 

belastinginkomsten met ten minste 5 % 

tegen 2020; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/36 

Amendement  36 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-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 15 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  15 ter. herhaalt zijn oproep aan de 

lidstaten om de genderdimensie op te 

nemen in hun stabiliteits- en 

convergentieprogramma's en nationale 

hervormingsprogramma's via de 

vaststelling van kwalitatieve doelen en 

maatregelen voor de aanpak van 

hardnekkige genderkloven, en 

stelselmatig de beginselen van 

genderbudgettering toe te passen; 

Or. en 

 

 


