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23.2.2016 A8-0030/31 

Amendement  31 

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

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

Bermejo, 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 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. vraagt om een belastingverschuiving 

met minder belastingen op arbeid, 

waarover op nationaal niveau moet 

worden beslist en waarbij de 

houdbaarheid van de 

socialebeschermingsstelsels moet worden 

gewaarborgd; 

18. dringt aan op een verbreding van de 

belastinggrondslag waardoor 

belastinginkomsten eerlijker kunnen 

worden verdeeld tussen arbeid en 

kapitaal, de huidige fiscale kloof tussen 

kmo's en grote economische groeperingen 

kan worden gecorrigeerd en het gewicht 

van de directe belastingen ten opzichte 

van de indirecte belastingen in de 

belastingstelsels substantieel kan worden 

verhoogd, waarbij meer billijkheid wordt 

nagestreefd; vraagt derhalve om een 

belastingverschuiving met minder 

belastingen op arbeidsinkomen naar 

belastingen op vennootschapswinsten, 

kapitaalopbrengsten, vermogen en 

rendement van kapitaal en dringt er bij de 

lidstaten op aan hun belastingstelsels 

werkelijk progressief te maken; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/32 

Amendement  32 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, 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 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. wijst nogmaals op de noodzaak van een 

verantwoord, groeivriendelijk 

begrotingsbeleid, dat de houdbaarheid van 

de schuld waarborgt en rekening houdt met 

de economische cyclus en 

investeringstekorten, maar tegelijkertijd de 

sociale rechten van de burgers eerbiedigt; 

herinnert eraan dat de zeer hoge 

schuldenlast van een aantal lidstaten een 

substantieel risico vormt in geval van 

mogelijke toekomstige schokken in de 

eurozone; benadrukt dat de inspanningen 

om de veerkracht van de 

overheidsfinanciën te vergroten en de groei 

te stimuleren, zullen moeten worden 

opgevoerd in landen met een hoge schuld-

bbp-verhouding, zodat hun schuld 

duurzaam gaat dalen; 

20. wijst nogmaals op de noodzaak van een 

verantwoord, groeivriendelijk 

begrotingsbeleid, dat de houdbaarheid van 

de schuld waarborgt, rekening houdt met 

de economische cyclus en 

investeringstekorten en op fiscaal vlak 

manoeuvreerruimte laat, om de sociale 

rechten van de burgers te beschermen; 

herinnert eraan dat de zeer hoge 

schuldenlast van een aantal lidstaten een 

substantieel risico vormt in geval van 

mogelijke toekomstige schokken in de 

eurozone; benadrukt dat de inspanningen 

om de veerkracht van de 

overheidsfinanciën te vergroten door groei 

en het scheppen van banen, zullen moeten 

worden opgevoerd in landen met een hoge 

schuld-bbp-verhouding, zodat hun schuld 

duurzaam gaat dalen; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/33 

Amendement  33 

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

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

Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios 

Papadimoulis, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Miguel Urbán 

Crespo, 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 20 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 20 bis. verzoekt om groeibevorderend 

beleid waarbij sociale rechten worden 

geëerbiedigd; wijst op het risico dat de 

zeer hoge schuldenlast van een aantal 

lidstaten met zich mee kan brengen bij 

verdere schokken in de eurozone; vraagt 

derhalve in die landen de schuld te 

herstructureren om de overheidsschuld en 

de particuliere schuld terug te brengen tot 

duurzame niveaus; wijst op de desastreuze 

gevolgen van het bezuinigingsbeleid 

waardoor overheidsinvesteringen, sociale 

taken van de overheid en de economische 

groei in het slop geraakt zijn vanwege het 

beleid om de begroting te consolideren; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/34 

Amendement  34 

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

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, 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 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 dringend wordt herroepen; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/35 

Amendement  35 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 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, João Pimenta Lopes 

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 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. benadrukt dat de eurozone, gezien haar 

grote onderlinge afhankelijkheid en haar 

gemeenschappelijke monetaire beleid, een 

economische entiteit is waar convergentie 

in de richting van de best presterende 

landen moeten worden bevorderd en 

ondersteund door een sterkere coördinatie 

van de nationale beleidslijnen; benadrukt 

hoe belangrijk het is dat alle nationale 

regeringen in hun lidstaten meer actie 

ondernemen met het oog op de nodige 

economische hervormingen en 

investeringen om macro-economische 

onevenwichtigheden te verkleinen en 

negatieve overloopeffecten van nationaal 

beleid in andere lidstaten te voorkomen; 

vraagt daarom om een grondige 

beoordeling van deze macro-economische 

onevenwichtigheden en overloopeffecten, 

als aanvulling op de beoordeling van de 

zwakke punten van elk land en de macro-

economische dialoog; dringt aan op 

volledige coherentie tussen de 

aanbevelingen voor de eurozone en de 

landenspecifieke aanbevelingen; 

25. benadrukt dat de eurozone, gezien haar 

grote onderlinge afhankelijkheid en haar 

gemeenschappelijke monetaire beleid, een 

economische entiteit is waar convergentie 

moet worden bevorderd en ondersteund 

door een sterkere coördinatie van de 

nationale beleidslijnen; benadrukt hoe 

belangrijk het is dat alle nationale 

regeringen in hun lidstaten meer actie 

ondernemen met het oog op de nodige 

economische hervormingen en 

investeringen om macro-economische 

onevenwichtigheden te verkleinen en 

negatieve overloopeffecten van nationaal 

beleid in andere lidstaten te voorkomen, in 

het bijzonder door middel van 

voortdurende overschotten op de lopende 

rekening; vraagt daarom om een grondige 

beoordeling van deze macro-economische 

onevenwichtigheden en overloopeffecten, 

als aanvulling op de beoordeling van de 

zwakke punten van elk land en de macro-

economische dialoog; dringt aan op 

volledige coherentie tussen de 

aanbevelingen voor de eurozone en de 

landenspecifieke aanbevelingen; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/36 

Amendement  36 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma 

López Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli 

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 28 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

28. merkt op dat het hoge overschot op de 

lopende rekening van de eurozone 

weliswaar een welkom teken is van het 

externe concurrentievermogen van de 

eurozone, maar dat het niveau ook wijst 

op een gebrek aan interne investeringen, 

met nadelige gevolgen voor de groei en de 

werkgelegenheid; is van mening dat een 

sterkere binnenlandse vraag zowel voor de 

duurzame groei in de eurozone alsook 

vanuit mondiaal oogpunt beter zou zijn; 

realiseert zich dat het overschot op de 

lopende rekening van sommige lidstaten 

gepaard gaat met positieve 

overloopeffecten in de hele de 

waardeketen, die op verschillende 

manieren sommige andere lidstaten ten 

goede kunnen komen; erkent ook dat de 

eenheidsmunt een rol kan spelen om de 

meer concurrerende landen te helpen 

hoge overschotten te handhaven ten 

opzichte van de rest van de wereld; is 

verheugd over de bevinding in de 

winterprognoses 2016 van de Commissie 

dat de economische groei in sommige 

lidstaten in 2015 hoofdzakelijk het gevolg 

was van de binnenlandse vraag; vindt het 

belangrijk dat de lidstaten met een hoger 

overschot op de lopende rekening hun 

binnenlandse vraag blijven uitbreiden in 

28. uit zijn bezorgdheid over het hoge 

overschot op de lopende rekening van de 

eurozone, dat wijst op een gebrek aan 

interne investeringen, met nadelige 

gevolgen voor de groei en de 

werkgelegenheid; is van mening dat een 

sterkere binnenlandse vraag zowel voor de 

duurzame groei in de eurozone alsook 

vanuit mondiaal oogpunt beter zou zijn; 

erkent ook dat de eenheidsmunt een rol 

kan spelen om de meer concurrerende 

landen te helpen hoge overschotten te 

handhaven ten opzichte van de rest van de 

wereld; benadrukt dat "de-ene-zijn-dood-

is-de-andere-zijn-broodpolitiek", die 

steunt op hoge overschotten op de lopende 

rekening en op export gebaseerde groei, 

zoals bedreven door China en Duitsland, 

een verstorend effect op de mondiale 

economie heeft en niet werkbaar is voor 

de eurozone; is verheugd over de 

bevinding in de winterprognoses 2016 van 

de Commissie dat de economische groei in 

sommige lidstaten in 2015 hoofdzakelijk 

het gevolg was van de binnenlandse vraag; 

vindt het belangrijk dat de lidstaten met 

een hoger overschot op de lopende 

rekening hun binnenlandse vraag 

uitbreiden in hun eigen belang en in het 

algemene belang; vraagt tegelijk dat de 



 

AM\1087299NL.doc  PE576.637v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

hun eigen belang en in het algemene 

belang; vraagt tegelijk dat de minder 

concurrerende lidstaten effectief 

structurele hervormingen doorvoeren en 

hoogwaardige investeringen doen om hun 

economie te moderniseren en een 

duurzaam ondernemingsklimaat tot stand 

te brengen voor investeringen op de lange 

termijn, overeenkomstig de Europa 2020-

strategie; meent dat dit de beste manier is 

om macro-economische 

onevenwichtigheden in de lidstaten te 

verminderen, eerder dan interne devaluatie, 

die de vraag doet afnemen en de 

economische groei in de hele eurozone 

doet vertragen; 

minder concurrerende lidstaten 

hoogwaardige investeringen doen om hun 

economie te moderniseren en een 

duurzaam ondernemingsklimaat tot stand 

te brengen voor investeringen op de lange 

termijn; meent dat dit de beste manier is 

om macro-economische 

onevenwichtigheden in de lidstaten te 

verminderen, eerder dan interne devaluatie, 

die de vraag doet afnemen en de 

economische groei in de hele eurozone 

doet vertragen; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/37 

Amendement  37 

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

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, 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 

Kop (voor paragraaf 33) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Een doeltreffender Europees semester met 

meer democratische verantwoording 

Herroeping van het Europees semester 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/38 

Amendement  38 

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

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, 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 

Paragraaf 33 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

33. betreurt de gebrekkige uitvoering van 

landenspecifieke aanbevelingen en is van 

mening dat voor een betere uitvoering 

duidelijk omschreven prioriteiten op 

Europees niveau moeten worden 

vastgesteld en op nationaal niveau een 

echt publiek debat en meer politieke wil 

en engagement moeten worden bevorderd, 

hetgeen moet leiden tot meer relevantie en 

nationaal ownership; is in dit verband 

ingenomen met de bezoeken die leden van 

de Commissie aan de lidstaten hebben 

gebracht om het proces van het Europees 

semester en de bijbehorende documenten 

te bespreken;  

33. is van mening dat de landenspecifieke 

aanbevelingen een duidelijke aanslag 

vormen op de soevereine en 

democratische besluitvorming van de 

volkeren en de werknemers van de 

lidstaten over de toekomst van hun land; 

betreurt in dit verband de geveinsde 

bezorgdheid over democratische 

verantwoordingsplicht en legitimiteit, 

wanneer de echte interesse een toename 

van het uitvoeringsniveau van de 

landenspecifieke aanbevelingen is; 

Or. en 



 

AM\1087299NL.doc  PE576.637v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

23.2.2016 A8-0030/39 

Amendement  39 

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

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, 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 

Paragraaf 34 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

34. vraagt dat in de landenspecifieke 

aanbevelingen een juist evenwicht wordt 

gevonden tussen enerzijds de nadruk 

leggen op de belangrijkste prioriteiten en 

anderzijds alle belangrijke uitdagingen 

aan bod laten komen, waaronder de 

noodzaak om een herhaling van een 

staatsschuldencrisis te voorkomen en de 

noodzaak om het concurrentievermogen, 

de groei en de werkgelegenheid te 

vergroten, rekening houdend met de 

doelstellingen van de Europa 2020-

strategie; 

34. dringt er op aan het Europese 

semester te herroepen, inclusief de 

landenspecifieke aanbevelingen, het 

rapport in het kader van het 

waarschuwingsmechanisme, de jaarlijkse 

groeianalyse, en het "Six-pack" en het 

"Two-pack", het stabiliteits- en groeipact, 

het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie 

en bestuur en de Europa2020-strategie af 

te schaffen; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/40 

Amendement  40 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

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 37 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

37. benadrukt hoe belangrijk het is dat de 

nationale parlementen over de 

landenverslagen en de landenspecifieke 

aanbevelingen debatteren en over de 

nationale hervormingsprogramma's en de 

nationale convergentie- of 

stabiliteitsprogramma's stemmen; vraagt de 

lidstaten om de sociale partners, de lokale 

en regionale overheden en andere 

belanghebbenden op structurele wijze bij 

het proces te betrekken, daarbij profiterend 

van de vroege openbaarmaking van de 

landenverslagen; benadrukt de 

onvervangbare rol van de sociale partners 

bij de loonvorming en de centrale rol die 

voor hen is weggelegd bij bredere 

economische discussies, in het bijzonder 

wanneer het de bevordering van de 

productiviteit betreft; vraagt voorts om 

nauwere samenwerking tussen de nationale 

parlementen en het Europees Parlement; 

37. benadrukt hoe belangrijk het is dat de 

nationale parlementen over de 

landenverslagen en de landenspecifieke 

aanbevelingen debatteren en over de 

nationale hervormingsprogramma's en de 

nationale convergentie- of 

stabiliteitsprogramma's stemmen; vraagt de 

lidstaten om de sociale partners, de lokale 

en regionale overheden en andere 

belanghebbenden op structurele wijze bij 

het proces te betrekken, daarbij profiterend 

van de vroege openbaarmaking van de 

landenverslagen; benadrukt de 

onvervangbare rol van de sociale partners 

bij de loonvorming en de centrale rol die 

voor hen is weggelegd bij bredere 

economische discussies, in het bijzonder 

wanneer het de bevordering van de 

productiviteit betreft; vraagt voorts om 

nauwere samenwerking tussen de nationale 

parlementen en het Europees Parlement; 

neemt zich voor zijn rol te versterken met 

betrekking tot de controle van de 

tenuitvoerlegging van de 

aanpassingsprogramma's en te zorgen 

voor degelijke verslaglegging en een echte 

en open dialoog met alle betrokken 

partijen; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/41 

Amendement  41 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Paloma López 

Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, 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 45 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

45. verzoekt de Commissie om verder te 

gaan met de herziening van het meerjarig 

financieel kader zoals overeengekomen in 

juni 2013 in het kader van het politiek 

akkoord tussen het Parlement, de 

Commissie en de Raad; onderstreept dat de 

ontoereikendheid van het huidig meerjarig 

financieel kader is gebleken uit de 

financiële en humanitaire crises die de 

Europese Unie tussen 2009 en 2014 

hebben getroffen; onderstreept bovendien 

dat het noodzakelijk is om over te gaan tot 

een grondige hervorming van de financiële 

programmering van de EU die de 

doelstellingen, de financiering en de duur 

van de beschikbare instrumenten samen in 

aanmerking neemt; 

45. verzoekt de Commissie om verder te 

gaan met de herziening van het meerjarig 

financieel kader zoals overeengekomen in 

juni 2013 in het kader van het politiek 

akkoord tussen het Parlement, de 

Commissie en de Raad; onderstreept dat de 

ontoereikendheid van het huidig meerjarig 

financieel kader is gebleken uit de 

financiële en humanitaire crises die de 

Europese Unie tussen 2009 en 2014 

hebben getroffen; vraagt de EU en de 

lidstaten zich eindelijk te verbinden tot 

een beleid voor werkelijke convergentie op 

basis van sociale vooruitgang en het 

vrijwaren en bevorderen van het 

potentieel van elk land, het scheppen van 

banen, duurzaam gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen en de bescherming van het 

milieu teneinde economische groei met 

sociale cohesie te bereiken en de 

ontwikkelingskloof tussen de lidstaten en 

de bestaande economische, sociale en 

regionale verschillen te verminderen; 
onderstreept bovendien dat het 

noodzakelijk is om over te gaan tot een 

grondige hervorming van de financiële 

programmering van de EU die de 

doelstellingen, de financiering en de duur 
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van de beschikbare instrumenten samen in 

aanmerking neemt; 

Or. en 

 


