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23.2.2016 A8-0030/23 

Amendement  23 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Marie-Christine 

Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

2015/2285(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat het economisch herstel 

in de Europese Unie op gang is gekomen, 

maar dat het herstel zwak blijft, nog steeds 

verschilt tussen en binnen de lidstaten en 

deels afhangt van tijdelijke en externe 

factoren, zoals de lage olieprijzen; 

A. overwegende dat het economisch herstel 

in de Europese Unie op gang is gekomen, 

maar dat het herstel zwak blijft, nog steeds 

verschilt tussen en binnen de lidstaten en 

deels afhangt van tijdelijke factoren, met 

name het aanzienlijke inkomensverlies 

van de werknemers, in het bijzonder door 

salariskortingen, baanverlies, afschaffing 

of verlaging van sociale voorzieningen 

door de ontmanteling van de 

welvaartsstaat en de achteruitgang van de 

gezondheidszorg en het onderwijs ten 

gevolge van de verlaging van de 

overheidsuitgaven, en externe factoren, 

zoals de lage olieprijzen; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/24 

Amendement  24 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Matt 

Carthy, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

2015/2285(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging H bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  H bis. overwegende dat er gebroken moet 

worden met de neoliberale beginselen die 

ten grondslag hebben gelegen aan het 

beleid dat door de EU aan de inwoners en 

de werknemers van de lidstaten is 

opgedrongen, en dat de economie en de 

concurrentiepositie van de lidstaten alleen 

gedynamiseerd kunnen worden door 

duurzame economische groei, die 

gebaseerd is op fatsoenlijke salarissen, 

banen met arbeidsvoorwaarden, publieke 

controle van strategische sectoren van de 

economie, universele en kosteloze toegang 

tot alle onderwijsniveaus, bevordering en 

verbreiding van innovatie; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/25 

Amendement  25 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Tania 

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

2015/2285(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. is ingenomen met de verbetering van de 

overheidsfinanciën, in het bijzonder de 

geleidelijk dalende schuld-bbp-verhouding 

in de EU en de eurozone en de dalende 

nominale begrotingstekorten; wijst er 

evenwel op dat de overheidsschuld blijft 

stijgen in verscheidene lidstaten met een 

lage nominale bbp-groei en een lage 

inflatie, en dat negen lidstaten nog steeds 

onder de buitensporigtekortprocedure 

vallen; wijst erop dat veel lidstaten weinig 

budgettaire ruimte hebben om het hoofd te 

kunnen bieden aan eventuele nieuwe 

economische schokken, en dat daarom 

sterkere Europese coördinatie moet worden 

overwogen om de begrotingsconsolidatie te 

ondersteunen zonder de groei te 

belemmeren; 

2. is ingenomen met de verbetering van de 

overheidsfinanciën, in het bijzonder de 

geleidelijk dalende schuld-bbp-verhouding 

in de EU en de eurozone en de dalende 

nominale begrotingstekorten; wijst er 

evenwel op dat de overheidsschuld blijft 

stijgen in verscheidene lidstaten met een 

lage nominale bbp-groei en een lage 

inflatie, en dat negen lidstaten nog steeds 

onder de buitensporigtekortprocedure 

vallen; wijst erop dat veel lidstaten weinig 

budgettaire ruimte hebben om het hoofd te 

kunnen bieden aan eventuele nieuwe 

economische schokken, en dat daarom 

sterkere Europese coördinatie moet worden 

overwogen om de begrotingsconsolidatie te 

ondersteunen zonder de groei te 

belemmeren; dringt bovendien aan op een 

plan voor kwantitatieve versoepeling voor 

deze landen, als een instrument om groei 

te stimuleren, zonder economische 

beleidsvoorwaarden; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/26 

Amendement  26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Curzio Maltese, Matt Carthy, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

2015/2285(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. merkt op dat de concurrentiepositie van 

de Europese Unie in de wereld een 

belangrijke doelstelling blijft, en wijst op 

het belang van structurele hervormingen, 

investeringen in O&O, efficiënt gebruik 

van hulpbronnen, 

productiviteitsverhogende innovatie en een 

vermindering van de macro-economische 

onevenwichtigheden; is tegelijkertijd van 

mening dat de verslechtering van de 

wereldwijde vooruitzichten ertoe noopt de 

binnenlandse vraag te versterken om de 

Europese economie veerkrachtiger te 

maken; maakt zich met name zorgen over 

een mogelijke vertraging van de 

wereldwijde vraag; 

3. merkt op dat de concurrentiepositie van 

de Europese Unie in de wereld een 

belangrijke doelstelling blijft, en wijst op 

het belang van investeringen in O&O, 

efficiënt gebruik van hulpbronnen, 

productiviteitsverhogende innovatie en een 

vermindering van de macro-economische 

onevenwichtigheden; merkt tegelijkertijd 

op dat de verslechtering van de mondiale 

vooruitzichten ertoe noopt de binnenlandse 

vraag te versterken,met name door het 

inkomen te herstellen dat verloren is 

gegaan ten gevolge van het eerder 

genoemde bezuinigingsbeleid en door een 

herverdelend en progressief 

belastingbeleid in te voeren om de 

Europese economie veerkrachtiger te 

maken; maakt zich met name zorgen over 

een mogelijke vertraging van de 

wereldwijde vraag; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/27 

Amendement  27 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, 

Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

2015/2285(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. dringt aan op verdere inspanningen om 

het herstel te ondersteunen, convergentie in 

de richting van de best presterende landen 

te bevorderen en macro-economische 

onevenwichtigheden te corrigeren, onder 

meer door de productiviteit te vergroten en 

investeringen te stimuleren; 

5. dringt aan op verdere inspanningen om 

het herstel te ondersteunen, convergentie in 

de richting van de best presterende landen 

te bevorderen en macro-economische 

onevenwichtigheden te corrigeren, o.a. 

door fiscale manoeuvreerruimte te 

creëren en te zorgen voor meer liquiditeit 

voor investeringsdoeleinden en holistische 

sociale ontwikkeling, waardoor kwalitatief 

hoogwaardige werkgelegenheid zal 

worden gefaciliteerd en de welvaartsstaat 

zal worden versterkt; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/28 

Amendement  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Dimitrios 

Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Paloma López 

Bermejo, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara 

Spinelli, Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-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. betreurt dat het nieuwe Europees Fonds 

voor strategische investeringen (EFSI) in 

2015 asymmetrisch werd uitgevoerd en 

niet werd gebruikt om de steun voor 

strategische projecten en 

overheidsinvesteringen te optimaliseren, 

met name in de landen die het zwaarst 

getroffen zijn door de bezuinigingen en 

met beperkte liquiditeit voor huishoudens 

en bedrijven, en om groei, 

werkgelegenheid en sociale en 

economische cohesie te bevorderen; acht 

het van essentieel belang 

investeringsmodellen te ontwikkelen die 

beantwoorden aan de dringend 

noodzakelijke versterking van de sociale 

en territoriale cohesie; 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 
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investeringsfondsen; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/29 

Amendement  29 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

2015/2285(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  13 bis. veroordeelt het feit dat de 

structurele hervormingen die zijn 

doorgevoerd en voorgesteld gericht zijn op 

liberalisering en privatisering van 

staatsondernemingen in strategische 

sectoren van de economie (energie, 

vervoer, telecommunicatie en banken), op 

flexibilisering van de arbeidsmarkt en 

afschaffing van arbeidsvoorwaarden, 

verlaging van de overheidsbestedingen 

voor sociale voorzieningen, 

volksgezondheid en onderwijs en derhalve 

op inperking van sociale rechten; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/30 

Amendement  30 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, 

Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara 

Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-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, waarbij 

het arbeidsvoorwaardenkader volledig 

wordt nageleefd alsmede de IAO-

verdragen en -aanbevelingen; 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 

 

 


