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23.2.2016 A8-0030/6 

Amendement  6 

Ramon Tremosa i Balcells 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: Jaarlijkse groeianalyse 2016 

2015/2285(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. is verheugd over het pakket jaarlijkse 

groeianalyse 2016 en de voorgestelde 

beleidsmix van investeringen, structurele 

hervormingen en budgettaire 

verantwoordelijkheid, met als doel hogere 

groeicijfers te bevorderen en het herstel en 

de opwaartse convergentie in Europa te 

versterken; benadrukt dat er grote nationale 

inspanningen op het vlak van effectieve 

uitvoering van structurele hervormingen, 

alsook sterkere Europese coördinatie nodig 

zijn om te komen tot een steviger 

economisch herstel en duurzame, algemene 

welvaart; 

1. is verheugd over het pakket jaarlijkse 

groeianalyse 2016 en de voorgestelde 

beleidsmix van investeringen, structurele 

hervormingen en budgettaire 

verantwoordelijkheid, met als doel hogere 

groeicijfers te bevorderen en het herstel en 

de opwaartse convergentie in Europa te 

versterken; benadrukt dat er grote nationale 

inspanningen nodig zijn op het vlak van 

effectieve uitvoering van structurele 

hervormingen, om te zorgen voor een goed 

functionerende arbeids-, product-, 

diensten- en kapitaalmarkt, kwalitatief 

hoogstaande onderwijs- en 

opleidingssystemen en moderne en 

efficiënte socialezekerheidsstelsels en om 

innovatie en ondernemerschap te 

bevorderen, alsook sterkere Europese 

coördinatie om te komen tot een steviger 

economisch herstel en duurzame, algemene 

welvaart; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/7 

Amendement  7 

Ramon Tremosa i Balcells 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: Jaarlijkse groeianalyse 2016 

2015/2285(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. vraagt dat het Europees Fonds voor 

strategische investeringen (EFSI), 

overeenkomstig zijn mandaat, optimaal 

wordt benut om strategische projecten te 

steunen die anders geen financiering 

zouden krijgen; vraagt de lidstaten en het 

EFSI om lokale en regionale overheden 

nauw bij de ontwikkeling van 

projectenpijplijnen en 

investeringsplatformen te betrekken, met 

behulp van de Europese 

investeringsadvieshub en het Europees 

investeringsprojectenportaal; benadrukt 

ook hoe belangrijk het is synergieën tot 

stand te brengen tussen het EFSI en de 

Europese structuur- en 

investeringsfondsen; 

8. vraagt dat het Europees Fonds voor 

strategische investeringen (EFSI) 

overeenkomstig zijn mandaat optimaal 

wordt benut om strategische en 

economisch haalbare projecten te steunen 

die anders geen financiering zouden 

krijgen; vraagt de lidstaten en het EFSI om 

lokale en regionale overheden nauw bij de 

ontwikkeling van projectenpijplijnen en 

investeringsplatformen te betrekken, met 

behulp van de Europese 

investeringsadvieshub en het Europees 

investeringsprojectenportaal; benadrukt 

ook hoe belangrijk het is synergieën tot 

stand te brengen tussen het EFSI en de 

Europese structuur- en 

investeringsfondsen; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/8 

Amendement  8 

Ramon Tremosa i Balcells 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: Jaarlijkse groeianalyse 2016 

2015/2285(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. vraagt dat er verdere maatregelen 

worden genomen om het scheppen van 

hoogwaardige banen te stimuleren en 

veerkrachtige arbeidsmarkten met minder 

segmentatie tot stand te brengen; benadrukt 

het belang van duurzame en doeltreffende 

socialezekerheidsstelsels; herinnert eraan 

dat een belangrijke factor om de 

houdbaarheid van de pensioenstelsels te 

waarborgen, erin bestaat voor een grote 

arbeidsparticipatie te zorgen; 

16. vraagt dat er verdere maatregelen 

worden genomen om het scheppen van 

hoogwaardige banen te stimuleren, de 

belemmeringen om de arbeidsmarkt te 

betreden, met name voor jongeren, te 

verwijderen en veerkrachtige 

arbeidsmarkten met minder segmentatie tot 

stand te brengen; benadrukt het belang van 

duurzame en doeltreffende 

socialezekerheidsstelsels; herinnert eraan 

dat een belangrijke factor om de 

houdbaarheid van de pensioenstelsels te 

waarborgen, erin bestaat voor een grote 

arbeidsparticipatie te zorgen; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/9 

Amendement  9 

Ramon Tremosa i Balcells 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: Jaarlijkse groeianalyse 2016 

2015/2285(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. dringt erop aan dat het stabiliteits- en 

groeipact wordt uitgevoerd en dat volledig 

gebruik wordt gemaakt van de bestaande 

flexibiliteitsclausules, overeenkomstig de 

mededeling van de Commissie van 

13 januari 2015 (COM(2015)0012), onder 

meer om meer investeringen en structurele 

hervormingen te ondersteunen, alsook om 

het hoofd te bieden aan 

veiligheidsdreigingen en de instroom van 

vluchtelingen; 

21. dringt erop aan dat het stabiliteits- en 

groeipact wordt uitgevoerd en dat de 

uitvoering wordt toegestaan van de 

bestaande flexibiliteitsclausules om 

investeringen en structurele hervormingen 

te ondersteunen; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/10 

Amendement  10 

Ramon Tremosa i Balcells 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: Jaarlijkse groeianalyse 2016 

2015/2285(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. verwelkomt de aanbeveling over het 

economisch beleid van de eurozone, die de 

Commissie zes maanden voor de 

landenspecifieke aanbevelingen heeft 

voorgesteld, als een stap in de richting van 

sterkere beleidscoördinatie als vervolg op 

het verslag van de vijf voorzitters en de 

betreffende resoluties van het Europees 

Parlement; 

24. verwelkomt de aanbeveling over het 

economisch beleid van de eurozone, die de 

Commissie zes maanden voor de 

landenspecifieke aanbevelingen heeft 

voorgesteld, als een stap in de richting van 

sterkere beleidscoördinatie als vervolg op 

het verslag van de vijf voorzitters en de 

betreffende resoluties van het Europees 

Parlement, met name de aanbevelingen 

inzake hervormingen die de productiviteit 

versterken, de werkgelegenheid 

stimuleren, het concurrentievermogen 

vergroten, het ondernemingsklimaat 

verbeteren en flexibele arbeidsmarkten tot 

stand brengen; 

Or. en 
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Amendement  11 

Ramon Tremosa i Balcells 
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Verslag A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: Jaarlijkse groeianalyse 2016 

2015/2285(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. steunt de aanbeveling om een 

onderscheid te maken tussen de budgettaire 

inspanningen van de afzonderlijke 

lidstaten, rekening houdend met hun 

respectieve positie ten aanzien van de 

vereisten van het stabiliteits- en groeipact 

en de behoefte aan stabilisatie, alsook 

overloopeffecten; merkt op dat dit voor 

veel lidstaten betekent dat naar 

groeivriendelijke begrotingsconsolidatie 

moet worden gestreefd; merkt anderzijds 

op dat sommige landen steeds meer 

budgettaire ruimte hebben ten aanzien van 

de vereisten van het stabiliteits- en 

groeipact, die onder de huidige 

omstandigheden kan worden gebruikt om 

de binnenlandse economie te helpen 

ondersteunen;  

27. steunt de aanbeveling om een 

onderscheid te maken tussen de budgettaire 

inspanningen van de afzonderlijke 

lidstaten, rekening houdend met hun 

respectieve positie ten aanzien van de 

vereisten van het stabiliteits- en groeipact 

en de behoefte aan stabilisatie, alsook 

overloopeffecten; merkt op dat dit voor 

veel lidstaten betekent dat naar 

groeivriendelijke begrotingsconsolidatie 

moet worden gestreefd; merkt anderzijds 

op dat sommige landen budgettaire ruimte 

kunnen hebben ten aanzien van de 

vereisten van het stabiliteits- en groeipact, 

die onder de huidige omstandigheden kan 

worden gebruikt om de binnenlandse 

economie te helpen ondersteunen, door de 

belastingen te verlagen en te investeren in 

de modernisering van hun infrastructuur, 

tenzij deze maatregelen de handhaving 

van hun socialezekerheidsstelsel in gevaar 

zouden brengen;  

Or. en 

 

 


