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23.2.2016 A8-0030/12 

Amendement  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

2015/2285(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  7 bis. dringt erop aan dat de Commissie de 

lopende onderhandelingen over het TTIP, 

TiSA opschort, en af te zien van de 

toekenning van de status van 

markteconomie aan China gezien de 

aanzienlijke nadelige gevolgen voor de 

werkgelegenheid en economische 

activiteiten; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/13 

Amendement  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

2015/2285(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. is zich ervan bewust dat de particuliere 

sector zijn schulden aan het afbouwen is; 

benadrukt dat de investeringen in Europa 

ver onder het peil van vóór de crisis 

blijven; wijst er in dit verband op hoe 

belangrijk het is om de bankenunie en de 

structurele hervorming van het bankwezen 

spoedig ten uitvoer te leggen, en om 

kapitaalinvesteringen in kleine en 

middelgrote ondernemingen (kmo's) te 

stimuleren door middel van een 

kapitaalmarktenunie; vraagt dat het EFSI 

en het Cosme maximaal worden benut om 

kmo's een betere toegang tot financiering 

te geven; is van mening dat een grotere 

voorspelbaarheid van de regelgeving in de 

interne markt investeerders meer 

vertrouwen zou geven; 

10. is zich ervan bewust dat de particuliere 

sector zijn schulden aan het afbouwen is; 

benadrukt dat de investeringen in Europa 

ver onder het peil van vóór de crisis 

blijven; wijst er in dit verband op hoe 

belangrijk het is om een sterke bankenunie 

en de structurele hervorming van het 

bankwezen spoedig ten uitvoer te leggen, 

gebaseerd op een duidelijke scheiding 

tussen handelsactiviteiten en de 

basiskredietverleningsfunctie en 

ondersteund met een volledige en 

onbeperkte bankdepositogarantie die door 

de nationale centrale bank als 

kredietverstrekker in laatste instantie 

wordt gesteund, om een eenvoudiger en 

meer geloofwaardig kader voor 

bankenafwikkeling tot stand te brengen 

en nieuwe bankencrises te voorkomen, en 

tegelijkertijd depositohouders, spaarders 

en belastingbetalers te vrijwaren; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/14 

Amendement  14 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

2015/2285(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  10 bis. neemt bezorgd kennis van het 

voorstel om een kapitaalmarktenunie tot 

stand te brengen, waarmee beoogd wordt 

de rol van kapitaalmarkten en financiële 

instrumenten in de EU te vergroten; wijst 

erop dat verdere uitbreiding van de 

financiële sector een negatief effect heeft 

op de productieve investeringen en de 

reële economie en de instabiliteit en 

systeemrisico's in de financiële sector 

vergroot; verzoekt om de spoedige 

voltooiing van een vergaande hervorming 

van de financiële sector, waarin 

speculatie en riskante instrumenten 

worden aangepakt, teneinde de rol van de 

financiële sector in de reële economie te 

herijken en de kwaliteit van het toezicht 

op de financiële markten te verbeteren; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/15 

Amendement  15 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

2015/2285(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. benadrukt dat er meer moet worden 

geïnvesteerd in menselijk kapitaal, en met 

name onderwijs en innovatie, ook in de 

context van arbeidsmarkthervormingen; 

benadrukt dat de nationale stelsels voor 

onderwijs, beroepsopleiding en levenslang 

leren moeten worden verbeterd en worden 

aangepast aan de nieuwe behoeften aan 

vaardigheden en kennis op de arbeidsmarkt 

in de EU; onderstreept dat dit alles 

innovatie zal mogelijk maken als 

belangrijke motor voor groei, productiviteit 

en concurrentievermogen; vraagt de 

lidstaten in dit verband de productiviteit 

van overheidsinvesteringen te verbeteren; 

11. benadrukt dat er meer moet worden 

geïnvesteerd in menselijk kapitaal, en met 

name onderwijs en innovatie, ook in de 

context van arbeidsmarkthervormingen; 

benadrukt dat de nationale stelsels voor 

onderwijs, beroepsopleiding en levenslang 

leren moeten worden verbeterd en worden 

aangepast aan de nieuwe behoeften aan 

vaardigheden en kennis op de arbeidsmarkt 

in de EU; onderstreept dat dit alles 

innovatie zal mogelijk maken als 

belangrijke motor voor groei, productiviteit 

en concurrentievermogen; dringt er in dit 

verband op aan dat productieve 

overheidsinvesteringen onmiddellijk van 

de begrotingsregels worden vrijgesteld; 
vraagt de lidstaten in dit verband de 

productiviteit van overheidsinvesteringen 

te verbeteren; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/16 

Amendement  16 

Marco Valli, Marco Zanni, Laura Agea, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-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 en 

veerkrachtige arbeidsmarkten met minder 

segmentatie tot stand te brengen; benadrukt 

het belang van duurzame en doeltreffende 

socialezekerheidsstelsels en mechanismen 

op nationaal niveau voor toereikende 

inkomenssteun, om armoede en sociale 

uitsluiting te bestrijden; 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 A8-0030/18 

Amendement  18 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-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. is bezorgd over de aanbeveling over het 

economisch beleid van de eurozone, zoals 

voorgesteld door de Commissie, als een 

manier om de EMU en de 

beleidscoördinatie verder te versterken 

naar aanleiding van het verslag van de vijf 

voorzitters, gezien de aanzienlijke 

economische verstoringen en 

onevenwichtigheden die door de 

gemeenschappelijke munt teweeg worden 

gebracht in een valutagebied dat nog 

verre van optimaal is; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/19 

Amendement  19 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

2015/2285(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  25 bis. herinnert eraan dat de euro als 

valuta een asymmetrisch effect heeft op de 

verschillende economieën, waarbij 

zwakkere economieën onevenredig hoge 

aanpassingskosten moeten dragen als 

gevolg van een ten opzichte van hun 

economieën overgewaardeerde munt, 

terwijl de sterkere economieën vanwege 

een ondergewaardeerde munt steeds meer 

exporteren en daarmee schadelijke 

externe overschotten accumuleren; 

benadrukt de rol van de 

gemeenschappelijke munt bij de aanwas 

van de onhoudbare macro-economische 

onevenwichtigheden en de toenemende 

structurele verschillen tussen landen; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/20 

Amendement  20 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

2015/2285(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  26 bis. dringt er bij de Commissie op aan 

het correctief deel van de procedure voor 

macro-economische onevenwichtigheden 

te activeren om de buitensporige 

overschotten die zich op de lopende 

rekening van de kernlanden van de 

eurozone, met name Duitsland en 

Nederland, hebben opgehoopt, adequaat 

aan te pakken; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/21 

Amendement  21 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

2015/2285(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  28 bis. betreurt het dat de lasten van de 

aanpassing voor een groot deel voor 

rekening komen van de tekortlanden, die 

de nadelige gevolgen in verband met het 

beleid van interne devaluatie en 

begrotingsconsolidatie hebben moeten 

dragen, terwijl overschotlanden 

overschotten op de lopende rekening 

blijven accumuleren en daarmee 

onevenwichtigheden en divergenties 

binnen de eurozone verergeren;  

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/22 

Amendement  22 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

2015/2285(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

32. neemt kennis van de conclusies van de 

Europese Raad van december 2015 over de 

economische en monetaire unie en vraagt 

de Commissie zo spoedig mogelijk te 

beginnen met de voorbereiding van 

maatregelen op langere termijn;  

32. neemt kennis van de conclusies van de 

Europese Raad van december 2015 over de 

economische en monetaire unie en vraagt 

de Commissie zo spoedig mogelijk te 

beginnen met de voorbereiding van 

maatregelen op langere termijn; verzoekt in 

dit verband de behoefte aan regelingen 

voor opt-out en democratische 

terugtrekking in overweging te nemen 

voor ieder land dat de EMU wenst te 

verlaten of daarbuiten wenst te blijven; 

benadrukt het belang om op institutioneel 

niveau grondig na te denken over de 

toepasselijkheid van de voorbereiding van 

een alternatief plan voor een ordelijke 

ontmanteling van de eurozone; 

Or. en 

 

 


