6.3.2019

A8-0087/18

Amendement 18
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan,
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson,
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou,
Marie-Pierre Vieu
namens de GUE/NGL-Fractie
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie
Verslag
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Instelling van het Europees Monetair Fonds
(2017/0333R(APP))

A8-0087/2019

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
Ontwerpresolutie

Amendement

14.
stipt aan dat er in het hervormde
ESM een efficiënte
besluitvormingsprocedure nodig is, met
name in dringende gevallen; vraagt in dit
opzicht een beoordeling van het huidige
governancekader;

14.
stipt aan dat er in het hervormde
ESM een efficiënte
besluitvormingsprocedure nodig is, met
name in dringende gevallen; vraagt in dit
opzicht een beoordeling van het huidige
governancekader, waarin gezorgd zal
worden voor een inclusieve dialoog met
alle belanghebbende partijen zodat
rekening zal worden gehouden met alle
nationale bijzonderheden, transparantie,
verantwoordingsplicht en eenvoud;
Or. en
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6.3.2019

A8-0087/19

Amendement 19
Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric,
Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee, Marisa Matias, Javier
Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Martina Anderson,
Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu
namens de GUE/NGL-Fractie
Verslag
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Instelling van het Europees Monetair Fonds
(2017/0333R(APP))

A8-0087/2019

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)
Ontwerpresolutie

Amendement
1 quater.
is van mening dat die
lidstaten die niet in staat zijn hun schuld
terug te betalen aan de Eurogroep, de
EFSF en het ESM zonder hun vermogen
om hun bevolking basale economische en
sociale diensten te verlenen ernstig te
ondermijnen, alle opties moeten
overwegen, inclusief eenzijdige
opschorting van terugbetaling van hun
schulden en kwijtschelding van hun
schulden;
Or. en
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A8-0087/20

Amendement 20
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Luke
Ming Flanagan, Younous Omarjee, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Kostas
Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy,
Kateřina Konečná, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
namens de GUE/NGL-Fractie
Verslag
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Instelling van het Europees Monetair Fonds
(2017/0333R(APP))

A8-0087/2019

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
Ontwerpresolutie

Amendement

3.
wijst erop dat de goede werking
van de EMU wordt ondersteund door het
bestaan van een instelling die als
"geldschieter in laatste instantie" fungeert;
wijst in dit verband op de positieve
bijdrage van het ESM aan het aanpakken
van de zwakheden van de institutionele
opzet van de EMU, namelijk door
financiële bijstand te verlenen aan
verschillende lidstaten die getroffen zijn
door de wereldwijde financiële crisis en de
staatsschuldencrisis;

3.
wijst erop dat de goede werking
van een EMU wordt ondersteund door het
bestaan van een instelling die als
"geldschieter in laatste instantie" fungeert;
wijst in dit verband op de bijdrage die het
ESM levert aan het aanpakken van de
zwakheden van de institutionele opzet van
de EMU, namelijk door financiële bijstand
te verlenen aan verschillende lidstaten die
getroffen zijn door de wereldwijde
financiële crisis en de staatsschuldencrisis,
waar recessiegerichte
begrotingsmaatregelen van toepassing
zijn, alsook bezuinigingen op lonen en
overheidsdiensten, met ongunstige
sociaal-economische omstandigheden,
stijgende werkloosheid, armoede en
ongelijkheid tot gevolg;
Or. en
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A8-0087/21

Amendement 21
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan,
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson,
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
namens de GUE/NGL-Fractie
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie
Verslag
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Instelling van het Europees Monetair Fonds
(2017/0333R(APP))

A8-0087/2019

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
Ontwerpresolutie

Amendement

5.
onderstreept dat als er in de
toekomst middelen uit de EU-begroting
mee gemoeid zijn, het Parlement de
politieke bevoegdheid moet hebben om ten
aanzien van het ESM alle toepasselijke
rechten op het gebied van
begrotingscontrole uit te oefenen in het
kader van de kwijtingsprocedure; wijst
erop dat de Europese Rekenkamer in dat
geval als onafhankelijke externe auditor
moet worden beschouwd en een duidelijke
formele rol binnen de kwijtingsprocedure
toebedeeld moet krijgen;

5.
dringt aan op een bijdrage uit de
EU-begroting aan de ESM-middelen om
het Europees Parlement in staat te stellen
zijn recht op het gebied van
begrotingscontrole uit te oefenen in het
kader van de kwijtingsprocedure wijst erop
dat de Europese Rekenkamer als
onafhankelijke externe auditor moet
worden beschouwd en een duidelijke
formele rol binnen de kwijtingsprocedure
toebedeeld moet krijgen;

Or. en
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A8-0087/22

Amendement 22
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan,
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson,
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
namens de GUE/NGL-Fractie
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie
Verslag
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Instelling van het Europees Monetair Fonds
(2017/0333R(APP))

A8-0087/2019

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie

Amendement
8 bis. betreurt dat de voorgaande macroeconomische aanpassingsprogramma's de
grondrechten en het algemeen wettelijk
kader van de Unie niet voldoende in acht
hebben genomen, desalniettemin niet aan
rechterlijke toetsing zijn onderworpen
terwijl ze wel van de
intergouvernementele opzet van het ESM
hebben kunnen profiteren; is het eens met
het voorstel van de Commissie dat de
aanpassingsprogramma's vergezeld
moeten gaan van en in overeenstemming
moeten zijn met socialeeffectbeoordelingen; benadrukt echter dat
dergelijke effectbeoordelingen niet
moeten leiden tot kritiekloze goedkeuring
van begrotingsconsolidatiemaatregelen
zoals tot nu toe het geval is, maar de
beoogde en niet-beoogde sociale effecten
van geplande beleidsmaatregelen en de
sociale veranderingen als gevolg van deze
interventies moeten analyseren,
controleren en beheren; dringt erop aan
dat deze gedetailleerde bepalingen in de
statuten van het ESM wordt opgenomen
en dat betekenisvolle socialeeffectbeoordelingen worden uitgevoerd
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ten aanzien van alle voorgaande
programma's;
Or. en
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A8-0087/23

Amendement 23
Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan,
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson,
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
namens de GUE/NGL-Fractie
Verslag
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Instelling van het Europees Monetair Fonds
(2017/0333R(APP))

A8-0087/2019

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
Ontwerpresolutie

Amendement

16.
benadrukt het risico dat voortvloeit
uit de opgelopen vertraging bij de
verdieping van de bankenunie; is
ingenomen met de conclusies in het verslag
van de Eurogroep aan de leiders over de
verdieping van de EMU van 4 december
2018, dat op 14 december 2018 in al zijn
onderdelen door de Eurotop is
aangenomen; is met name verheugd over
de vervroegde invoering van het
gemeenschappelijk vangnet voor het GAF
mits er genoeg vooruitgang is geboekt op
het vlak van de risicobeperking, die in
2020 zal worden geëvalueerd, en de
goedkeuring van de lijst van voorwaarden
inzake de hervorming van het ESM; wijst
op zijn eerdere standpunt in verband met
de noodzaak om het Europees
depositoverzekeringsstelsel (EDIS) te
voltooien vullen, waarbij het erkende dat
risicobeperking en risicodeling hand in
hand moeten gaan; merkt op dat er geen
onmiddellijk resultaat in verband met een
toekomstige begroting voor de eurozone en
de stabilisatiefunctie is bereikt, maar neemt
nota van het mandaat om te werken aan het
begrotingsinstrument voor convergentie en

16.
benadrukt het risico dat voortvloeit
uit de opgelopen vertraging bij de
verdieping van de Bankenunie; is
ingenomen met de conclusies in het verslag
van de Eurogroep van 4 december 2018
aan de leiders over de verdieping van de
EMU, dat op 14 december 2018 in al zijn
onderdelen door de Eurotop is
aangenomen; is met name verheugd over
de vervroegde invoering van het
gemeenschappelijk vangnet voor het GAF
mits er genoeg vooruitgang is geboekt in
de risicobeperking, die in 2020 zal worden
geëvalueerd, en de goedkeuring van de lijst
van voorwaarden inzake de hervorming
van het ESM; wijst op het eerdere
standpunt van het Parlement ten aanzien
van de noodzaak om het EDIS te
voltooien, waarbij het erkende dat
risicobeperking en risicodeling hand in
hand moeten gaan; is van mening dat het
fonds financiële steun dient te verstrekken
om te voorzien in een financiële basis
voor een Europees
depositoverzekeringsstelsel (EDIS), als
voorgesteld door de Commissie in haar
voorstel van 24 november 20151, of tijdig
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concurrentievermogen; onderstreept dat
aanzienlijke vooruitgang is geboekt op het
gebied van risicobeperking; brengt in
herinnering dat het Parlement hiertoe
belangrijke bijdragen heeft geleverd, met
name met betrekking tot het bankenpakket
en het prudentieel vangnet inzake nietrenderende leningen;

overheidsinterventies te doen met het oog
op het beschermen van een gezonde
economie en werkgelegenheid; merkt op
dat er geen onmiddellijk resultaat met
betrekking tot een toekomstige begroting
voor de eurozone en de stabilisatiefunctie
is bereikt, maar neemt tevens nota van het
mandaat om te werken aan het
begrotingsinstrument voor convergentie en
concurrentievermogen; onderstreept dat in
de aflopen tijd aanzienlijke vooruitgang is
geboekt op het vlak van risicobeperking;
brengt tevens in herinnering dat het
Europees Parlement hiertoe belangrijke
bijdragen heeft geleverd, met name met
betrekking tot het zogenoemde
bankenpakket en het prudentieel vangnet
inzake niet-renderende leningen;
Or. en
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