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Amendement 1
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Costas Mavrides, Paul Tang

Ontwerpresolutie
Visum 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 – gezien de interinstitutionele 
proclamatie betreffende de Europese 
pijler van sociale rechten op 17 november 
2017 in Göteborg,

Or. en

Amendement 2
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Costas Mavrides, Paul Tang

Ontwerpresolutie
Visum 22 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van het 
Europees Parlement over financiële 
misdrijven, belastingontduiking en 
belastingontwijking, dat werd 
aangenomen op 26 maart 2019 
(2018/2121(INI)),

Or. en

Amendement 3
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Costas Mavrides, Paul Tang

Ontwerpresolutie
Visum 22 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Overeenkomst van Parijs 
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inzake klimaatverandering van 2015 en 
het klimaat- en energiekader 2030 van de 
VN,

Or. en

Amendement 4
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Visum 22 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Overeenkomst van Parijs,

Or. en

Amendement 5
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Jonás Fernández, Costas Mavrides, 
Paul Tang

Ontwerpresolutie
Visum 22 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Agenda 2030 van de VN 
en de SDG’s,

Or. en

Amendement 6
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Costas Mavrides, Paul Tang, Jonás 
Fernández

Ontwerpresolutie
Overweging A
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Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het bbp per hoofd 
van de bevolking volgens de prognoses van 
de Commissie in 2019 met 1,2 % zal 
stijgen in de eurozone en met 1,4 % in de 
EU‑28, en in 2020 met respectievelijk 
1,4 % en 1,6 %10;

A. overwegende dat het bbp per hoofd 
van de bevolking volgens de prognoses van 
de Commissie in 2019 met 1,2 % zal 
stijgen in de eurozone en met 1,4 % in de 
EU-28, en in 2020 met respectievelijk 
1,4 % en 1,6 %10, ervan uitgaande dat de 
handelspatronen tussen de EU-27 en het 
VK ongewijzigd blijven en ondanks de 
voornamelijk negatieve risico’s voor de 
wereldwijde economische vooruitzichten; 
overwegende dat het economisch herstel 
binnen de EU ongelijk is; overwegende 
dat niettemin verdere beleidsmaatregelen 
nodig zijn om onopgeloste problemen als 
gevolg van de mondiale economische 
crisis aan te pakken; overwegende dat de 
mondialisering niet voor iedereen dezelfde 
voordelen heeft opgeleverd, maar heeft 
geleid tot een aanhoudend hoge 
inkomensongelijkheid en een langzame 
terugdringing van de armoede, zodat er 
nieuwe inspanningen nodig zijn om groei 
en gelijkheid tot stand te brengen;

____________________

10 Europese economische zomerprognose 
2019 (tussentijds) van de Commissie van 
10 juli 2019.

____________________

10 Europese economische zomerprognose 
2019 (tussentijds) van de Commissie van 
10 juli 2019.

Or. en

Amendement 7
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Francesca Donato

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het bbp per hoofd 
van de bevolking volgens de prognoses van 
de Commissie in 2019 met 1,2 % zal 
stijgen in de eurozone en met 1,4 % in de 
EU‑28, en in 2020 met respectievelijk 
1,4 % en 1,6 %10;

A. overwegende dat het bbp per hoofd 
van de bevolking volgens de prognoses van 
de Commissie, wier prognoses voor het 
volgende jaar de voorbije jaren uiterst 
onjuist en onbetrouwbaar zijn gebleken, 
vooral de prognoses van het bbp, van 
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investeringen, inflatie en het 
begrotingsevenwicht9 bis, in 2019 met 
1,2 % zal stijgen in de eurozone en met 
1,4 % in de EU‑28, en in 2020 met 
respectievelijk 1,4 % en 1,6 %10, hetgeen 
nog altijd ver onder de groeiprognoses 
voor de rest van de wereld ligt; 
overwegende dat de privéconsumptie de 
belangrijkste aanjager is geweest van de 
groei in de afgelopen jaren; overwegende 
dat dit leidt tot twijfels over de 
duurzaamheid van het herstel, evenals 
over het toekomstige groeipotentieel;

____________________ ____________________

9 bis Marco Fioramanti e.a., European 
Commission’s Forecast Accuracy 
Revisited: Statistical Properties and 
Possible Causes of Forecast Errors, DG 
ECFIN, discussienota 027, maart 2016.

10 Europese economische zomerprognose 
2019 (tussentijds) van de Commissie van 
10 juli 2019.

10 Europese economische zomerprognose 
2019 (tussentijds) van de Commissie van 
10 juli 2019.

Or. en

Amendement 8
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het bbp per hoofd 
van de bevolking volgens de prognoses van 
de Commissie in 2019 met 1,2 % zal 
stijgen in de eurozone en met 1,4 % in de 
EU‑28, en in 2020 met respectievelijk 
1,4 % en 1,6 %10;

A. overwegende dat het bbp per hoofd 
van de bevolking volgens de prognoses van 
de Commissie in 2019 met 1,2 % zal 
stijgen in de eurozone en met 1,4 % in de 
EU‑28, en in 2020 met respectievelijk 
1,4 % en 1,6 %10; overwegende dat die 
percentages niettemin aanzienlijk lager 
blijven dan de jaarlijkse groeiprognose 
van de OESO voor de VS en Azië;

____________________

10 Europese economische zomerprognose 
2019 (tussentijds) van de Commissie van 
10 juli 2019.

____________________

10 Europese economische zomerprognose 
2019 (tussentijds) van de Commissie van 
10 juli 2019.
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Or. en

Amendement 9
Alfred Sant

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de enorme 
afwijkingen in de voorspelde groei de 
regionale en maatschappelijke verschillen 
in de EU zullen blijven aanwakkeren;

Or. en

Amendement 10
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Francesca Donato

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de 
werkloosheidscijfers gestaag blijven dalen 
– in mei 2019 bedroeg de werkloosheid 
gemiddeld 7,5 % in de eurozone en 6,3 % 
in de EU‑28, de laagste percentages sinds 
het begin van de maandelijkse rapportering 
over de werkloosheid in de EU – en dat in 
2020 een verdere daling tot respectievelijk 
7,3 % en 6,2 % wordt verwacht;

B. overwegende dat de 
werkloosheidscijfers gestaag blijven dalen 
– in mei 2019 bedroeg de werkloosheid 
gemiddeld 7,5 % in de eurozone en 6,3 % 
in de EU‑28, de laagste percentages sinds 
het begin van de maandelijkse rapportering 
over de werkloosheid in de EU – en dat in 
2020 een verdere daling tot respectievelijk 
7,3 % en 6,2 % wordt verwacht; 
overwegende dat de werkloosheidscijfers 
al jaren onaanvaardbaar hoog zijn, 
namelijk dubbel zo hoog als die van de 
rest van de geïndustrialiseerde wereld;

Or. en

Amendement 11
Alfred Sant
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Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de daling van de 
werkloosheidscijfers mogelijk blijft door 
een sterke toename van banen van lage 
kwaliteit met slechte 
arbeidsomstandigheden, onder meer 
kortlopende contracten van bepaalde 
duur, die voor een massa Europese 
burgers een armoederisico inhouden;

Or. en

Amendement 12
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Paul Tang, Costas Mavrides, Jonás 
Fernández

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de jaarlijkse 
inkomstenderving ten gevolge van de 
agressieve belastingplanning van 
bedrijven in de EU 50 à 70 miljard EUR 
tot 160 à 190 miljard EUR bedraagt, 
afhankelijk van de methodologie;

Or. en

Amendement 13
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Paul Tang, Jonás Fernández, Costas 
Mavrides

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat de recentste 
ramingen met betrekking tot 
belastingontduiking binnen de EU 
uitkomen op ongeveer 825 miljard EUR 
per jaar;

Or. en

Amendement 14
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Paul Tang, Jonás Fernández, Costas 
Mavrides

Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat de 
nominale tarieven van de 
vennootschapsbelasting op EU-niveau 
zijn gedaald, van gemiddeld 32 % in 2000 
tot 21,9 % in 201810 bis, hetgeen neerkomt 
op een daling van 32 %;
____________________

10 bisTaxation Trends in the European 
Union, tabel 3: Top statutory corporate 
income tax rates (including surcharges), 
1995-2018, Europese Commissie, 2018.

Or. en

Amendement 15
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Jonás Fernández, Costas Mavrides, 
Paul Tang

Ontwerpresolutie
Overweging C quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

C quinquies. overwegende dat sommige 
schattingen van daadwerkelijke 
belastingtarieven in de EU variëren van 
2,2 % tot 30 %110 ter;
____________________

10 terOpenbare hoorzitting van 24 januari 
2019 over de evaluatie van de 
belastingkloof.

Or. en

Amendement 16
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Overweging C sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C sexies.  overwegende dat, ondanks 
een kleine daling van de armoede, 
113 miljoen mensen een armoederisico 
blijven lopen, wat ver afligt van de 
Europa 2020-doelstelling, met grote 
verschillen tussen de lidstaten, tot meer 
dan 1/3 van de bevolking in Bulgarije, 
Roemenië en Griekenland, en een 
toenemend aantal werkende armen 
(9,6 %);

Or. en

Amendement 17
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Overweging D

1 Openbare hoorzitting van 24 januari 2019 over de evaluatie van de belastingkloof.
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Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het 
overheidstekort in 2019 naar verwachting 
zal stijgen van 0,5 % tot 0,9 % in de 
eurozone en van 0,6 % tot 1,0 % in de 
EU‑28, en in 2020 op dat niveau zal 
blijven; overwegende dat de schuld-bbp-
verhouding in 2019 85,8 % bedraagt in de 
eurozone en 80,2 % in de EU‑28, en in 
2020 naar verwachting zal dalen tot 
respectievelijk 84,3 % en 78,8 %;

D. overwegende dat het 
overheidstekort in 2019 naar verwachting 
zal stijgen van 0,5 % tot 0,9 % in de 
eurozone en van 0,6 % tot 1,0 % in de 
EU‑28, en in 2020 op dat niveau zal 
blijven; overwegende dat de schuld-bbp-
verhouding in 2019 85,8 % bedraagt in de 
eurozone en 80,2 % in de EU‑28, en in 
2020 naar verwachting zal dalen tot 
respectievelijk 84,3 % en 78,8 %; 
overwegende dat dergelijke 
schuldpercentages mogelijk moeilijk vol te 
houden zijn als de rentetarieven opnieuw 
een normaal niveau bereiken;

Or. en

Amendement 18
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Francesca Donato

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het 
overheidstekort in 2019 naar verwachting 
zal stijgen van 0,5 % tot 0,9 % in de 
eurozone en van 0,6 % tot 1,0 % in de 
EU‑28, en in 2020 op dat niveau zal 
blijven; overwegende dat de schuld-bbp-
verhouding in 2019 85,8 % bedraagt in de 
eurozone en 80,2 % in de EU‑28, en in 
2020 naar verwachting zal dalen tot 
respectievelijk 84,3 % en 78,8 %;

D. overwegende dat het 
overheidstekort in 2019 naar verwachting 
zal stijgen van 0,5 % tot 0,9 % in de 
eurozone en van 0,6 % tot 1,0 % in de 
EU‑28, en in 2020 op dat niveau zal 
blijven; overwegende dat de schuld-bbp-
verhouding in 2019 85,8 % bedraagt in de 
eurozone en 80,2 % in de EU‑28, en in 
2020 naar verwachting zal dalen tot 
respectievelijk 84,3 % en 78,8 %, rekening 
houdend met de negatievere prognoses 
voor begrotingsevenwichten van de 
Commissie van de laatste jaren10 bis;
____________________

10 bis Marco Fioramanti e.a., European 
Commission’s Forecast Accuracy 
Revisited: Statistical Properties and 
Possible Causes of Forecast Errors, DG 
ECFIN, discussienota 027, maart 2016.
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Or. en

Amendement 19
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het 
overheidstekort in 2019 naar verwachting 
zal stijgen van 0,5 % tot 0,9 % in de 
eurozone en van 0,6 % tot 1,0 % in de 
EU‑28, en in 2020 op dat niveau zal 
blijven; overwegende dat de schuld-bbp-
verhouding in 2019 85,8 % bedraagt in de 
eurozone en 80,2 % in de EU‑28, en in 
2020 naar verwachting zal dalen tot 
respectievelijk 84,3 % en 78,8 %;

D. overwegende dat het 
overheidstekort in 2019 naar verwachting 
zal stijgen van 0,5 % tot 0,9 % in de 
eurozone en van 0,6 % tot 1,0 % in de 
EU‑28, en in 2020 op dat niveau zal 
blijven; overwegende dat de schuld-bbp-
verhouding in 2019 85,8 % bedraagt in de 
eurozone en 80,2 % in de EU‑28, en in 
2020 naar verwachting zal dalen tot 
respectievelijk 84,3 % en 78,8 %; 
overwegende dat sommige lidstaten hoge 
overschotten op hun betalingsbalans 
registreren en de Europese macro-
economische onevenwichtigheden nog 
altijd groot zijn;

Or. en

Amendement 20
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de groei in 
belangrijke mate is toe te schrijven aan 
onconventioneel en op de lange termijn 
onhoudbaar monetair beleid; 
overwegende dat dit monetaire beleid er 
niet in is geslaagd een momentum voor 
productiebevorderende hervormingen te 
creëren;
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Or. en

Amendement 21
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat de stabiliteit van 
financiële instellingen in de eurozone nog 
steeds ernstige zorgen baart; overwegende 
dat er enige vooruitgang is geboekt bij de 
vermindering van niet-renderende 
leningen; overwegende dat deze 
vooruitgang duidelijk niet voldoende is;

Or. en

Amendement 22
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Costas Mavrides, Jonás Fernández, 
Paul Tang

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de ongelijkheid 
van de inkomensverdeling in de eurozone, 
volgens Eurostat en World Inequality 
Database, is toegenomen sinds het begin 
van de financiële crisis; overwegende dat 
de belastingconcurrentie tussen de 
Europese lidstaten voortdurend is 
toegenomen en daardoor de 
progressiviteit van de belasting heeft 
ondermijnd zodat de oneerlijke 
belastingdruk is gestegen en de 
overheidsfinanciën worden ondermijnd;

Or. en
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Amendement 23
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff Costas Mavrides, Jonás Fernández

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat de inkomens van 
de rijkste 1 % dubbel zo snel zijn gestegen 
als het gemiddelde en een groeiaandeel 
hebben verworven dat even groot is als dat 
van de laagste 50 %; overwegende dat in 
2017 de rijkste 20 % in de EU meer dan 
vijfmaal zoveel verdiende als de armste 
20 %;

Or. en

Amendement 24
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Francesca Donato

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de wereldwijde 
vooruitzichten, gezien de risico’s van 
handelsspanningen tussen de VS en China 
en de aanhoudende onzekerheid rond de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de EU, negatief dreigen te worden;

F. overwegende dat de wereldwijde 
vooruitzichten, gezien de risico’s van 
handelsspanningen tussen de VS en China, 
de aanhoudende onzekerheid rond de 
lopende terugtrekkingsonderhandelingen 
tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, 
en het onhoudbare rentebeleid in de hele 
ontwikkelde wereld, negatief dreigen te 
worden;

Or. en

Amendement 25
Ernest Urtasun
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Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de wereldwijde 
vooruitzichten, gezien de risico’s van 
handelsspanningen tussen de VS en China 
en de aanhoudende onzekerheid rond de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de EU, negatief dreigen te worden;

F. overwegende dat de wereldwijde 
vooruitzichten, gezien de risico’s van 
handelsspanningen en de aanhoudende 
onzekerheid rond de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de EU, negatief 
worden;

Or. en

Amendement 26
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de wereldwijde 
vooruitzichten, gezien de risico’s van 
handelsspanningen tussen de VS en China 
en de aanhoudende onzekerheid rond de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de EU, negatief dreigen te worden;

F. overwegende dat de wereldwijde 
vooruitzichten, gezien de risico’s van 
handelsspanningen tussen de VS en China 
en de aanhoudende onzekerheid rond de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de EU, negatief dreigen te worden, om 
nog te zwijgen over de risico’s van 
recessie en crisis in Duitsland en de 
situatie in Italië;

Or. en

Amendement 27
Pedro Marques

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de wereldwijde 
vooruitzichten, gezien de risico’s van 

F. overwegende dat de wereldwijde 
vooruitzichten, gezien de risico’s van 
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handelsspanningen tussen de VS en China 
en de aanhoudende onzekerheid rond de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de EU, negatief dreigen te worden;

handelsspanningen tussen de VS en China, 
de aanhoudende onzekerheid rond de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de EU en de risico’s van een recessie 
in Duitsland, negatief dreigen te worden;

Or. en

Amendement 28
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Costas Mavrides, Jonás Fernández, 
Paul Tang

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat 
belastingoptimalisatie, 
belastingontduiking en 
belastingontwijking ten voordele van 
enkele grote ondernemingen en van 
personen hebben geleid tot miljarden 
euro’s aan inkomstenderving voor het 
beheer van overheidsfinanciën in 
verschillende lidstaten ten koste van 
kmo’s en andere belastingbetalers; 
overwegende dat dit heeft bijgedragen tot 
grotere ongelijkheid en grotere 
onevenwichtigheden;

Or. en

Amendement 29
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin, Nicola Beer

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat in 2018 slechts 
2,8 % van de landspecifieke 
aanbevelingen volledig zijn uitgevoerd 
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door de lidstaten, dat voor 36,6 % ten 
minste enige vooruitgang is geboekt, maar 
dat 60,6 % ervan niet of slechts met 
beperkte vooruitgang zijn uitgevoerd;

Or. en

Amendement 30
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de Raad, de 
Commissie en de Eurogroep tijdens alle 
fasen van het Europees Semester 
verantwoording horen af te leggen aan 
het Europees Parlement met het oog op de 
democratische legitimiteit en 
transparantie;

Or. en

Amendement 31
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de ongelijkheid 
van de inkomensverdeling in de eurozone, 
volgens Eurostat, is toegenomen sinds het 
begin van de financiële crisis;

Or. en

Amendement 32
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Costas Mavrides, Jonás Fernández
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Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat het huidige 
Europees Semester niet bedoeld is om de 
nodige economische, sociale en 
milieutransformaties op gang te brengen 
waartoe de EU en haar lidstaten zich 
hebben verbonden binnen de 
klimaatdoelstelling van de Commissie 
voor 2030, de SDG’s van de VN voor 2030 
en de Overeenkomst van Parijs;

Or. en

Amendement 33
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Overweging F quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quater. overwegende dat de 
Commissie en het Europees 
stabiliteitsmechanisme (ESM) hun 
samenwerkingskader hebben vastgesteld, 
waarbij het ESM wordt betrokken bij 
financiële bijstand aan de lidstaten en er 
informatie en expertise wordt gedeeld;

Or. en

Amendement 34
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Costas Mavrides, Jonás Fernández, 
Paul Tang

Ontwerpresolutie
Overweging F quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

F quater. overwegende dat voor de 
uitvoering van de SDG’s van de VN en de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs een omvattende en brede 
langetermijnstrategie van de EU vereist is, 
waarin een hervormd Europees Semester 
moet worden ingebed;

Or. en

Amendement 35
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Overweging F quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quinquies. overwegende dat de 
wereldwijde CO2-uitstoot in 20 jaar tijd 
met 55 % is gestegen; overwegende dat 
menselijke activiteiten 75 % van het 
terrestrische milieu en 66 % van het 
mariene milieu hebben gewijzigd; 
overwegende dat een miljoen plant- en 
diersoorten met uitsterving wordt 
bedreigd; overwegende dat de waarde van 
de landbouwproductie sinds 1970 
verviervoudigd is; overwegende dat 
vrijwel de helft van de koraalriffen sinds 
de jaren 1870 verdwenen is;

Or. en

Amendement 36
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Costas Mavrides, Paul Tang

Ontwerpresolutie
Overweging F sexies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

F sexies. overwegende dat er in de 
hele Europese Unie grote genderkloven 
en gendersegregatie op de arbeidsmarkt 
blijven bestaan, die bijdragen tot 
verschillen op het gebied van loon, 
pensioenen, besluitvorming en welvaart;

Or. en

Amendement 37
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de voorzitter van 
de Europese Commissie tijdens zijn 
toespraak ter gelegenheid van het 
twintigjarig bestaan van de euro in de 
plenaire vergadering van januari 
duidelijk kritiek heeft uitgeoefend op 
hetgeen de EU zelf tijdens de crisis heeft 
gedaan waarbij hij heeft toegegeven dat 
onbezonnen bezuinigingen zijn 
doorgevoerd en hij bovendien het gebrek 
aan solidariteit van de Europese 
instellingen heeft betreurd ten opzichte 
van de landen in moeilĳkheden, vooral 
Griekenland;

Or. en

Amendement 38
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat er in sommige 
lidstaten aanwijzingen zijn voor een 
aankomende recessie;

Or. en

Amendement 39
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat voor de 
noodzakelijke ecologische transformatie 
van de economie en de samenleving in het 
licht van de klimaatverandering 
aanzienlijke openbare en particuliere 
investeringen noodzakelijk zijn;

Or. en

Amendement 40
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat sommige landen 
nog steeds buitensporige overschotten op 
de lopende rekening hebben waarmee de 
waarschuwingsdrempel van 6 % van het 
bbp wordt overschreden;

Or. en
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Amendement 41
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Francesca Donato

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat de 
groeipercentages van de economieën in de 
EU en de eurozone al jaren laag zijn;

Or. en

Amendement 42
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. merkt op dat de Europese economie 
weliswaar voor het zevende 
achtereenvolgende jaar groeit, maar dat de 
toenemende economische risico’s en 
onzekerheden een grote uitdaging vormen;

1. merkt op dat de Europese economie 
weliswaar voor het zevende 
achtereenvolgende jaar groeit, rekening 
houdend met de negatieve effecten van 
beursbubbels en andere activabubbels op 
de Europese markt ten gevolge van het 
extreem soepele monetair beleid van de 
ECB, maar dat de toenemende 
economische risico’s en onzekerheden een 
grote uitdaging vormen;

Or. en

Amendement 43
Jessica Polfjärd

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. merkt op dat de Europese economie 
weliswaar voor het zevende 

1. merkt op dat de Europese economie 
weliswaar voor het zevende 
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achtereenvolgende jaar groeit, maar dat de 
toenemende economische risico’s en 
onzekerheden een grote uitdaging vormen;

achtereenvolgende jaar groeit, maar dat de 
toenemende economische risico’s en 
onzekerheden binnen en buiten de 
Europese Unie een grote uitdaging 
vormen;

Or. en

Amendement 44
Alfred Sant

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is dan ook bezorgd over het lage 
groeipotentieel in vergelijking met andere 
regio’s in de wereld in de afgelopen 
decennia;

2. is dan ook bezorgd over het lage 
groeipotentieel in vergelijking met andere 
regio’s in de wereld in de afgelopen 
decennia en is van mening dat het beleid 
sterker moet worden gericht op de 
versterking van het innovatieve element 
van de Europese industrie en op de 
koopkracht van de consumenten in de 
interne markt;

Or. en

Amendement 45
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst erop dat het monetair beleid 
de belangrijkste, zo niet enige, aanjager 
van economische groei is geweest, een 
dynamiek die neveneffecten en 
kwetsbaarheden met zich meebrengt;

Or. en
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Amendement 46
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is het ermee eens dat doeltreffende 
structurele hervormingen, in combinatie 
met gerichte investeringen en een 
verantwoord begrotingsbeleid, nog steeds 
een succesvol kompas vormen om de EU 
voor te bereiden op haar toekomstige en 
huidige uitdagingen;

Schrappen

Or. en

Amendement 47
José Gusmão

Ontwerpresolutie
 Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is het ermee eens dat doeltreffende 
structurele hervormingen, in combinatie 
met gerichte investeringen en een 
verantwoord begrotingsbeleid, nog steeds 
een succesvol kompas vormen om de EU 
voor te bereiden op haar toekomstige en 
huidige uitdagingen;

3. is het ermee eens dat de lidstaten 
structurele hervormingen, 
investeringsprogramma’s en een 
begrotingsbeleid moeten doorvoeren die 
gericht zijn op de verwezenlijking van 
duurzame economische groei, het 
terugdringen van ongelijkheid en 
armoede en het aanpakken van de 
noodsituatie van het klimaat;

Or. en

Amendement 48
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Costas Mavrides, Jonás Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. is het ermee eens dat doeltreffende 
structurele hervormingen, in combinatie 
met gerichte investeringen en een 
verantwoord begrotingsbeleid, nog steeds 
een succesvol kompas vormen om de EU 
voor te bereiden op haar toekomstige en 
huidige uitdagingen;

3. wijst uitdrukkelijk op het lage 
niveau van overheidsinvesteringen en het 
gebrek aan ambitieuze en 
maatschappelijk evenwichtige 
hervormingen in sommige lidstaten en is 
van mening dat daarom gerichte 
investeringen en sociaal inclusieve en 
duurzame investeringen en een 
verantwoord begrotingsbeleid, nog steeds 
een succesvol kompas vormen om de EU 
voor te bereiden op haar toekomstige en 
huidige uitdagingen;

Or. en

Amendement 49
Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin, 
Nicola Beer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is het ermee eens dat doeltreffende 
structurele hervormingen, in combinatie 
met gerichte investeringen en een 
verantwoord begrotingsbeleid, nog steeds 
een succesvol kompas vormen om de EU 
voor te bereiden op haar toekomstige en 
huidige uitdagingen;

3. is het ermee eens dat doeltreffende 
structurele hervormingen, in combinatie 
met gerichte investeringen en een 
verantwoord begrotingsbeleid, nog steeds 
een succesvol kompas vormen om de EU 
voor te bereiden op haar toekomstige en 
huidige uitdagingen, zoals de versterking 
van het concurrentievermogen tijdens de 
transitie naar een koolstofarme economie, 
de digitalisering van onze samenlevingen, 
de ontwikkeling van onderzoek & 
innovatie, de groei van de arbeidsmarkt 
op basis van hoogwaardige 
werkvaardigheid en permanente 
beroepsopleiding;

Or. en
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Amendement 50
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is het ermee eens dat doeltreffende 
structurele hervormingen, in combinatie 
met gerichte investeringen en een 
verantwoord begrotingsbeleid, nog steeds 
een succesvol kompas vormen om de EU 
voor te bereiden op haar toekomstige en 
huidige uitdagingen;

3. is het ermee eens dat doeltreffende 
structurele hervormingen, in combinatie 
met een forse toename van 
maatschappelijk en ecologisch duurzame 
investeringen en een verantwoord 
begrotingsbeleid, nog steeds een succesvol 
kompas vormen om de EU voor te bereiden 
op haar toekomstige en huidige 
uitdagingen;

Or. en

Amendement 51
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is het ermee eens dat doeltreffende 
structurele hervormingen, in combinatie 
met gerichte investeringen en een 
verantwoord begrotingsbeleid, nog steeds 
een succesvol kompas vormen om de EU 
voor te bereiden op haar toekomstige en 
huidige uitdagingen;

3. is het ermee eens dat doeltreffende 
structurele hervormingen, in combinatie 
met gerichte investeringen, een 
verantwoord begrotingsbeleid, een gezond 
monetair beleid, passende 
begrotingsdiscipline en een ambitieuze 
vermindering van de administratieve 
rompslomp, een succesvol kompas zouden 
vormen om de EU voor te bereiden op haar 
toekomstige en huidige uitdagingen;

Or. en

Amendement 52
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is het ermee eens dat doeltreffende 
structurele hervormingen, in combinatie 
met gerichte investeringen en een 
verantwoord begrotingsbeleid, nog steeds 
een succesvol kompas vormen om de EU 
voor te bereiden op haar toekomstige en 
huidige uitdagingen;

3. is het ermee eens dat doeltreffende, 
groeibevorderende structurele 
hervormingen, in combinatie met gerichte 
investeringen en een verantwoord 
begrotingsbeleid, nog steeds een succesvol 
kompas vormen om de EU voor te bereiden 
op haar toekomstige en huidige 
uitdagingen;

Or. en

Amendement 53
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is het ermee eens dat doeltreffende 
structurele hervormingen, in combinatie 
met gerichte investeringen en een 
verantwoord begrotingsbeleid, nog steeds 
een succesvol kompas vormen om de EU 
voor te bereiden op haar toekomstige en 
huidige uitdagingen;

3. is het ermee eens dat 
maatschappelijk evenwichtige structurele 
hervormingen, in combinatie met gerichte 
investeringen en een verantwoord 
begrotingsbeleid, nog steeds een succesvol 
kompas vormen om de EU voor te bereiden 
op haar toekomstige en huidige 
uitdagingen;

Or. en

Amendement 54
Frances Fitzgerald

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is ingenomen met de mededeling 
van de Europese Commissie van 4 
september 2019 getiteld “De laatste hand 
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leggen aan de voorbereidingen voor de 
terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Europese Unie op 
1 november 2019” en erkent dat het 
noodplan van de EU voor de brexit 
voortdurend zal worden herzien; merkt op 
dat de brexit ernstige en niet-
kwantificeerbare gevolgen zou kunnen 
hebben voor de economische groei in de 
eurozone en de toekomstige 
handelsactiviteit met het Verenigd 
Koninkrijk; erkent dat de lidstaten 
proactief doeltreffende noodmaatregelen 
moeten treffen om de gevolgen van de 
brexit te verzachten;

Or. en

Amendement 55
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. onderstreept dat er nog steeds 
structurele hervormingen nodig zijn om 
de Europese economische en monetaire 
unie te versterken, met name 
hervormingen betreffende de oprichting 
van een centrale stabilisatiefunctie, het 
steunprogramma voor hervormingen en 
een Europees depositoverzekeringsstelsel;

Or. en

Amendement 56
Paul Tang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. bevestigt eens te meer dat het in 
eerste instantie nodig is om de 
Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering te ondersteunen en 
uit te voeren, onder meer aan de hand van 
het begrotingsbeleid;

Or. en

Amendement 57
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Costas Mavrides, Jonás Fernández, 
Paul Tang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst op het belang van een 
doeltreffende regulering van het 
bankwezen en de financiële sector om een 
nieuwe crisis te voorkomen, met name wat 
betreft schaduwbankieren;

Or. en

Amendement 58
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Costas Mavrides, Jonás Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. beklemtoont dat het, om de 
klimaatdoelstelling van de Commissie 
voor 2030 te bereiken, belangrijk is dat 
het Europees Semester wordt omgezet in 
een instrument dat sociaal inclusieve en 
duurzame investeringen aanzwengelt en 
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dat een meerjaarlijks duurzaamheidspact 
wordt ingevoerd, op basis van de SDG’s 
van de VN en ondersteund door de 
Europese pijler van sociale rechten;

Or. en

Amendement 59
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Costas Mavrides, Jonás Fernández, 
Paul Tang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. verzoekt de Commissie de 
referentie-indicatoren van het Europees 
Semester uit te breiden door sociale en 
milieu-indicatoren op te nemen zodat 
rekening kan worden gehouden met de 
duurzame effecten van hervormingen en 
begrotingsconsolidatie;

Or. en

Amendement 60
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat de gemiddelde schuld-
bbp-verhouding naar verwachting zal 
dalen; merkt evenwel op dat dit 
gemiddelde niveau nog steeds aanzienlijk 
boven het niveau ligt dat door het 
stabiliteits- en groeipact wordt vereist; 
wijst erop dat de schuldaflossingskosten 
mogelijk zouden kunnen stijgen; 
onderstreept daarom dat het van belang is 
de totale schuldenlast in overeenstemming 

Schrappen



AM\1189091NL.docx 31/135 PE641.128v02-00

NL

met de EU-begrotingsregels naar beneden 
te brengen;

Or. en

Amendement 61
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat de gemiddelde schuld-
bbp-verhouding naar verwachting zal 
dalen; merkt evenwel op dat dit 
gemiddelde niveau nog steeds aanzienlijk 
boven het niveau ligt dat door het 
stabiliteits- en groeipact wordt vereist; 
wijst erop dat de schuldaflossingskosten 
mogelijk zouden kunnen stijgen; 
onderstreept daarom dat het van belang is 
de totale schuldenlast in overeenstemming 
met de EU-begrotingsregels naar beneden 
te brengen;

4. stelt vast dat de gemiddelde schuld-
bbp-verhouding naar verwachting zal 
dalen;

Or. en

Amendement 62
Alfred Sant

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat de gemiddelde schuld-
bbp-verhouding naar verwachting zal 
dalen; merkt evenwel op dat dit 
gemiddelde niveau nog steeds aanzienlijk 
boven het niveau ligt dat door het 
stabiliteits- en groeipact wordt vereist; 
wijst erop dat de schuldaflossingskosten 
mogelijk zouden kunnen stijgen; 
onderstreept daarom dat het van belang is 

4. stelt vast dat de gemiddelde schuld-
bbp-verhouding naar verwachting zal 
dalen; merkt bovendien op dat dit 
gemiddelde niveau nog steeds aanzienlijk 
boven het niveau ligt dat door het 
stabiliteits- en groeipact wordt vereist; 
wijst erop dat de schuldaflossingskosten 
mogelijk zouden kunnen stijgen; 
onderstreept daarom dat het van belang is 
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de totale schuldenlast in overeenstemming 
met de EU-begrotingsregels naar beneden 
te brengen;

de totale schuldenlast in overeenstemming 
met de EU-begrotingsregels naar beneden 
te brengen; stelt echter vast dat lagere 
schuldniveaus in de EU-landen niet als 
einddoel op zich mogen worden 
beschouwd; is er daarom van overtuigd 
dat het tijd is voor een kritische evaluatie 
van de algemene doelstellingen van het 
stabiliteits- en groeipact, die werden 
opgesteld in de economische 
omstandigheden van zowat veertig jaar 
terug, in het licht van de ervaring en de 
resultaten van recenter academisch 
onderzoek op het gebied van economie;

Or. en

Amendement 63
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat de gemiddelde schuld-
bbp-verhouding naar verwachting zal 
dalen; merkt evenwel op dat dit 
gemiddelde niveau nog steeds aanzienlijk 
boven het niveau ligt dat door het 
stabiliteits- en groeipact wordt vereist; 
wijst erop dat de schuldaflossingskosten 
mogelijk zouden kunnen stijgen; 
onderstreept daarom dat het van belang is 
de totale schuldenlast in overeenstemming 
met de EU-begrotingsregels naar beneden 
te brengen;

4. stelt vast dat de gemiddelde schuld-
bbp-verhouding naar verwachting zal 
dalen; merkt evenwel op dat dit 
gemiddelde niveau nog steeds aanzienlijk 
boven het niveau ligt dat door het 
stabiliteits- en groeipact wordt vereist; 
wijst erop dat de schuldaflossingskosten in 
de toekomst mogelijk zouden kunnen 
stijgen zodra het lagerentebeleid wordt 
losgelaten, vooral in de eurozone; wijst 
erop dat de lidstaten hun 
overheidsschuldenlast van voor de crisis 
aanzienlijk blijven overstijgen; 
onderstreept daarom dat het van belang is 
de totale schuldenlast naar beneden te 
brengen en opnieuw begrotingsbuffers 
aan te leggen, in overeenstemming met de 
EU-begrotingsregels;

Or. en
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Amendement 64
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat de gemiddelde schuld-
bbp-verhouding naar verwachting zal 
dalen; merkt evenwel op dat dit 
gemiddelde niveau nog steeds aanzienlijk 
boven het niveau ligt dat door het 
stabiliteits- en groeipact wordt vereist; 
wijst erop dat de schuldaflossingskosten 
mogelijk zouden kunnen stijgen; 
onderstreept daarom dat het van belang is 
de totale schuldenlast in overeenstemming 
met de EU-begrotingsregels naar beneden 
te brengen;

4. stelt vast dat de gemiddelde schuld-
bbp-verhouding naar verwachting zal 
dalen; merkt evenwel op dat dit 
gemiddelde niveau nog steeds aanzienlijk 
boven het niveau ligt dat door het 
stabiliteits- en groeipact wordt vereist; 
wijst erop dat de schuldaflossingskosten 
mogelijk zouden kunnen stijgen; 
onderstreept daarom dat het van belang is 
de totale schuldenlast in overeenstemming 
met de EU-begrotingsregels naar beneden 
te brengen; wijst erop dat het gebrek aan 
begrotingsruimte de lidstaten sterk 
beperkt in hun mogelijkheden om een 
economische achteruitgang tegen te gaan;

Or. en

Amendement 65
Caroline Nagtegaal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat de gemiddelde schuld-
bbp-verhouding naar verwachting zal 
dalen; merkt evenwel op dat dit 
gemiddelde niveau nog steeds aanzienlijk 
boven het niveau ligt dat door het 
stabiliteits- en groeipact wordt vereist; 
wijst erop dat de schuldaflossingskosten 
mogelijk zouden kunnen stijgen; 
onderstreept daarom dat het van belang is 
de totale schuldenlast in overeenstemming 
met de EU-begrotingsregels naar beneden 
te brengen;

4. stelt vast dat de gemiddelde schuld-
bbp-verhouding naar verwachting zal 
dalen; merkt evenwel op dat dit 
gemiddelde niveau nog steeds aanzienlijk 
boven het niveau ligt dat door het 
stabiliteits- en groeipact wordt vereist; 
dringt erop aan dat instrumenten zoals 
schuldaflossingskosten worden ingevoerd 
om de schuldenlast te verminderen; 
onderstreept daarom dat het van belang en 
zelfs verplicht is de totale schuldenlast in 
overeenstemming met de EU-
begrotingsregels naar beneden te brengen;
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Or. en

Amendement 66
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat de gemiddelde schuld-
bbp-verhouding naar verwachting zal 
dalen; merkt evenwel op dat dit 
gemiddelde niveau nog steeds aanzienlijk 
boven het niveau ligt dat door het 
stabiliteits- en groeipact wordt vereist; 
wijst erop dat de schuldaflossingskosten 
mogelijk zouden kunnen stijgen; 
onderstreept daarom dat het van belang is 
de totale schuldenlast in overeenstemming 
met de EU-begrotingsregels naar beneden 
te brengen;

4. stelt vast dat de gemiddelde schuld-
bbp-verhouding naar verwachting zal 
dalen; merkt evenwel op dat dit 
gemiddelde niveau nog steeds aanzienlijk 
boven het niveau ligt dat door het 
stabiliteits- en groeipact wordt vereist; 
wijst erop dat de schuldaflossingskosten 
mogelijk zouden kunnen stijgen; 
onderstreept daarom dat het van belang is 
de totale schuldenlast in overeenstemming 
met de EU-begrotingsregels naar beneden 
te brengen; betreurt dat het extreem 
soepele monetair beleid van de ECB het 
voor economische actoren in de eurozone 
met een reeds hoge schuldenlast 
kunstmatig goedkoop heeft gemaakt om 
nog meer schulden te maken;

Or. en

Amendement 67
Jessica Polfjärd

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat de gemiddelde schuld-
bbp-verhouding naar verwachting zal 
dalen; merkt evenwel op dat dit 
gemiddelde niveau nog steeds aanzienlijk 
boven het niveau ligt dat door het 
stabiliteits- en groeipact wordt vereist; 
wijst erop dat de schuldaflossingskosten 

4. stelt vast dat de gemiddelde schuld-
bbp-verhouding naar verwachting zal 
dalen; merkt evenwel op dat dit 
gemiddelde niveau nog steeds aanzienlijk 
boven het niveau ligt dat door het 
stabiliteits- en groeipact wordt vereist, en 
niet overeenstemt met de doelstellingen 
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mogelijk zouden kunnen stijgen; 
onderstreept daarom dat het van belang is 
de totale schuldenlast in overeenstemming 
met de EU-begrotingsregels naar beneden 
te brengen;

van het Europees Semester; wijst erop dat 
de schuldaflossingskosten mogelijk zouden 
kunnen stijgen; onderstreept daarom dat 
het van belang is de totale schuldenlast in 
overeenstemming met de EU-
begrotingsregels naar beneden te brengen;

Or. en

Amendement 68
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat de gemiddelde schuld-
bbp-verhouding naar verwachting zal 
dalen; merkt evenwel op dat dit 
gemiddelde niveau nog steeds aanzienlijk 
boven het niveau ligt dat door het 
stabiliteits- en groeipact wordt vereist; 
wijst erop dat de schuldaflossingskosten 
mogelijk zouden kunnen stijgen; 
onderstreept daarom dat het van belang is 
de totale schuldenlast in overeenstemming 
met de EU-begrotingsregels naar beneden 
te brengen;

4. stelt vast dat de gemiddelde schuld-
bbp-verhouding naar verwachting zal 
dalen; merkt evenwel op dat dit 
gemiddelde niveau nog steeds aanzienlijk 
boven het niveau ligt dat door het 
stabiliteits- en groeipact wordt vereist; 
wijst erop dat de schuldaflossingskosten 
mogelijk zouden kunnen stijgen; 
onderstreept daarom dat het van belang is 
de totale schuldenlast naar beneden te 
brengen;

Or. en

Amendement 69
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat de gemiddelde schuld-
bbp-verhouding naar verwachting zal 
dalen; merkt evenwel op dat dit 
gemiddelde niveau nog steeds aanzienlijk 
boven het niveau ligt dat door het 

4. stelt vast dat de gemiddelde schuld-
bbp-verhouding naar verwachting zal 
dalen; merkt evenwel op dat dit 
gemiddelde niveau nog steeds aanzienlijk 
boven het niveau ligt dat door het 
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stabiliteits- en groeipact wordt vereist; 
wijst erop dat de schuldaflossingskosten 
mogelijk zouden kunnen stijgen; 
onderstreept daarom dat het van belang is 
de totale schuldenlast in overeenstemming 
met de EU-begrotingsregels naar beneden 
te brengen;

stabiliteits- en groeipact wordt vereist; 
wijst erop dat de schuldaflossingskosten in 
de toekomst mogelijk zouden kunnen 
stijgen zodra het lagerentebeleid wordt 
losgelaten, vooral in de eurozone; wijst 
erop dat de lidstaten hun 
overheidsschuldenlast van voor de crisis 
aanzienlijk blijven overstijgen; 
onderstreept daarom dat het van belang is 
de totale schuldenlast naar beneden te 
brengen en opnieuw begrotingsbuffers 
aan te leggen, in overeenstemming met de 
EU-begrotingsregels;

Or. en

Amendement 70
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat de gemiddelde schuld-
bbp-verhouding naar verwachting zal 
dalen; merkt evenwel op dat dit 
gemiddelde niveau nog steeds aanzienlijk 
boven het niveau ligt dat door het 
stabiliteits- en groeipact wordt vereist; 
wijst erop dat de schuldaflossingskosten 
mogelijk zouden kunnen stijgen; 
onderstreept daarom dat het van belang is 
de totale schuldenlast in overeenstemming 
met de EU-begrotingsregels naar beneden 
te brengen;

4. stelt vast dat de gemiddelde schuld-
bbp-verhouding naar verwachting zal 
dalen; merkt evenwel op dat dit 
gemiddelde niveau nog steeds aanzienlijk 
boven het niveau ligt dat door het 
stabiliteits- en groeipact wordt vereist; 
wijst erop dat de schuldaflossingskosten 
mogelijk zouden kunnen stijgen; 
onderstreept daarom het belang van een 
groeibevorderend beleid om de totale 
schuldenlast in overeenstemming met de 
EU-begrotingsregels naar beneden te 
brengen;

Or. en

Amendement 71
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Costas Mavrides, Paul Tang

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat de gemiddelde schuld-
bbp-verhouding naar verwachting zal 
dalen; merkt evenwel op dat dit 
gemiddelde niveau nog steeds aanzienlijk 
boven het niveau ligt dat door het 
stabiliteits- en groeipact wordt vereist; 
wijst erop dat de schuldaflossingskosten 
mogelijk zouden kunnen stijgen; 
onderstreept daarom dat het van belang is 
de totale schuldenlast in overeenstemming 
met de EU-begrotingsregels naar beneden 
te brengen;

4. stelt vast dat de gemiddelde schuld-
bbp-verhouding naar verwachting zal 
dalen; merkt evenwel op dat dit 
gemiddelde niveau nog steeds aanzienlijk 
boven het niveau ligt dat door het 
stabiliteits- en groeipact wordt vereist; 
wijst erop dat de schuldaflossingskosten 
mogelijk zouden kunnen stijgen; 
onderstreept daarom dat het van belang is 
de totale schuldenlast, met inbegrip van de 
particuliere schulden, naar beneden te 
brengen;

Or. en

Amendement 72
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Costas Mavrides, Jonás Fernández, 
Paul Tang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is voorstander van flexibiliteit bij 
de uitvoering van het stabiliteits- en 
groeipact, zoals voorgesteld door de 
Commissie in 2015; is van mening dat er 
veel meer flexibiliteit moet worden 
aangewend om investeringen en de 
ecologische transitie in de EU te 
stimuleren; vraagt derhalve om het 
stabiliteits- en groeipact te hervormen en 
een begrotingsinstrument voor de 
eurozone in te voeren;

Or. en

Amendement 73
José Gusmão
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. beklemtoont dat er een kader voor 
schuldenherschikking nodig is in landen 
met een duidelijk problematische 
overmatige schuldenlast;

Or. en

Amendement 74
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt dan ook met grote 
bezorgdheid op dat de gemiddelde 
tekorten opnieuw lijken toe te nemen en 
dat in sommige lidstaten een tekort van 
meer dan 3 % wordt verwacht; 
onderstreept dat een aanzienlijk deel van 
de verwachte toename zich zal voordoen 
in landen met een hoge schuld-bbp-
verhouding;

Schrappen

Or. en

Amendement 75
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt dan ook met grote 
bezorgdheid op dat de gemiddelde tekorten 
opnieuw lijken toe te nemen en dat in 
sommige lidstaten een tekort van meer 

5. merkt op dat de nodige sociaal en 
ecologisch duurzame investeringen een 
expansief begrotingsbeleid suggereren dat 
zal leiden tot een toename van de 
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dan 3 % wordt verwacht; onderstreept dat 
een aanzienlijk deel van de verwachte 
toename zich zal voordoen in landen met 
een hoge schuld-bbp-verhouding;

schuldverhouding als de financiering niet 
het resultaat is van wijzigingen in het 
belastingbeleid, zoals de invoering van 
een belasting op financiële transacties en 
een digitale belasting, en van de strijd 
tegen belastingontduiking en 
belastingontwijking;

Or. en

Amendement 76
Alfred Sant

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

merkt dan ook met grote bezorgdheid op 
dat de gemiddelde tekorten opnieuw lijken 
toe te nemen en dat in sommige lidstaten 
een tekort van meer dan 3 % wordt 
verwacht; onderstreept dat een aanzienlijk 
deel van de verwachte toename zich zal 
voordoen in landen met een hoge schuld-
bbp-verhouding;

merkt dan ook met bezorgdheid op dat de 
gemiddelde tekorten opnieuw lijken toe te 
nemen en dat in sommige lidstaten een 
tekort van meer dan 3 % wordt verwacht; 
onderstreept dat een aanzienlijk deel van 
de verwachte toename zich zal voordoen in 
landen met een hoge schuld-bbp-
verhouding; vraagt om een diepgaandere 
analyse te verrichten, met inachtneming 
van de repercussies van de EMU, EU-
handelsverdragen en de opkomst van 
irreguliere migratie, om een beter beeld te 
geven van de oorzaak van de 
herhaaldelijke stijging van de 
schuldenlast in deze landen en van de 
manier waarop dit doeltreffend kan 
worden aangepakt;

Or. en

Amendement 77
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5



PE641.128v02-00 40/135 AM\1189091NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt dan ook met grote 
bezorgdheid op dat de gemiddelde tekorten 
opnieuw lijken toe te nemen en dat in 
sommige lidstaten een tekort van meer dan 
3 % wordt verwacht; onderstreept dat een 
aanzienlijk deel van de verwachte toename 
zich zal voordoen in landen met een hoge 
schuld-bbp-verhouding;

5. merkt dan ook met grote 
bezorgdheid op dat de gemiddelde tekorten 
opnieuw lijken toe te nemen en dat in 
sommige lidstaten een tekort van meer dan 
3 % wordt verwacht; onderstreept dat een 
aanzienlijk deel van de verwachte toename 
zich zal voordoen in landen met een hoge 
schuld-bbp-verhouding; vraagt de ECB om 
zo spoedig mogelijk een einde te maken 
aan haar extreem soepele monetair beleid 
dat het voor economische actoren in de 
eurozone met een reeds hoge schuldenlast 
kunstmatig goedkoop heeft gemaakt om 
nog meer schulden te maken;

Or. en

Amendement 78
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

merkt dan ook met grote bezorgdheid op 
dat de gemiddelde tekorten opnieuw lijken 
toe te nemen en dat in sommige lidstaten 
een tekort van meer dan 3 % wordt 
verwacht; onderstreept dat een aanzienlijk 
deel van de verwachte toename zich zal 
voordoen in landen met een hoge schuld-
bbp-verhouding;

merkt dan ook met grote bezorgdheid op 
dat de gemiddelde tekorten opnieuw lijken 
toe te nemen en dat in sommige lidstaten 
een tekort van meer dan 3 % wordt 
verwacht; onderstreept dat een aanzienlijk 
deel van de verwachte toename zich zal 
voordoen in landen met een hoge schuld-
bbp-verhouding, die zich het minst van al 
een verdere stijging van de schuld-bbp-
verhouding kunnen veroorloven; verzoekt 
de lidstaten met hoge tekorten daarom 
opnieuw een voorzichtiger 
begrotingsbeleid te voeren; verzoekt de 
Europese Commissie om de 
begrotingsregels van het stabiliteits- en 
groeipact krachtig te handhaven om haar 
geloofwaardigheid te versterken;

Or. en
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Amendement 79
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

merkt dan ook met grote bezorgdheid op 
dat de gemiddelde tekorten opnieuw lijken 
toe te nemen en dat in sommige lidstaten 
een tekort van meer dan 3% wordt 
verwacht; onderstreept dat een aanzienlijk 
deel van de verwachte toename zich zal 
voordoen in landen met een hoge schuld-
bbp-verhouding;

merkt dan ook op dat in sommige lidstaten 
een tekort van meer dan 3% wordt 
verwacht; onderstreept dat een deel van de 
verwachte toename zich zal voordoen in 
landen met een hoge schuld-bbp-
verhouding;

Or. en

Amendement 80
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt dan ook met grote 
bezorgdheid op dat de gemiddelde tekorten 
opnieuw lijken toe te nemen en dat in 
sommige lidstaten een tekort van meer dan 
3 % wordt verwacht; onderstreept dat een 
aanzienlijk deel van de verwachte toename 
zich zal voordoen in landen met een hoge 
schuld-bbp-verhouding;

5. merkt dan ook op dat de 
gemiddelde tekorten opnieuw lijken toe te 
nemen en dat in sommige lidstaten een 
tekort van meer dan 3 % wordt verwacht; 
onderstreept dat een aanzienlijk deel van 
de verwachte toename zich zal voordoen in 
sommige landen met een hoge schuld-bbp-
verhouding;

Or. en

Amendement 81
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt dan ook met grote 
bezorgdheid op dat de gemiddelde tekorten 
opnieuw lijken toe te nemen en dat in 
sommige lidstaten een tekort van meer dan 
3 % wordt verwacht; onderstreept dat een 
aanzienlijk deel van de verwachte toename 
zich zal voordoen in landen met een hoge 
schuld-bbp-verhouding;

5. merkt dan ook met grote 
bezorgdheid op dat de gemiddelde tekorten 
opnieuw lijken toe te nemen en dat in 
sommige lidstaten een tekort van meer dan 
3 % wordt verwacht; onderstreept dat een 
aanzienlijk deel van de verwachte toename 
van de tekorten zich zal voordoen in 
landen met een hoge schuld-bbp-
verhouding;

Or. en

Amendement 82
Georgios Kyrtsos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van mening dat een doeltreffend 
begrotingsbeleid bijdraagt tot een 
verlaging van de rentetarieven en van de 
jaarlijkse kostprijs voor het aflossen van 
de overheidsschulden;

Or. en

Amendement 83
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst erop dat de huidige 
flexibiliteit bij de uitvoering van het 
stabiliteits- en groeipact zoals voorgesteld 
door de Commissie in 2015 niet heeft 
gezorgd voor een passend contracyclisch 
kader en dat zij onvoldoende 
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begrotingsruimte laat voor de landen die 
het risico lopen achteruit te gaan; erkent 
en is verheugd dat er, ook in de 
Commissie, een groeiende consensus 
bestaat over de noodzaak om het 
stabiliteits- en groeipact te herzien 
teneinde het te vereenvoudigen, de 
toepassing ervan te verbeteren en 
procyclische effecten te voorkomen;

Or. en

Amendement 84
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. beklemtoont dat de bestaande 
flexibiliteitsmechanismen in het 
stabiliteits- en groeipact volledig moeten 
worden benut, ter bevordering van 
investeringen in energietransitie en -
efficiëntie, openbaar vervoer en andere 
gebieden die cruciaal worden geacht om 
de klimaatverandering aan te pakken, en 
ook ter bevordering van investeringen in 
openbare diensten en sociaal beleid; 
verzoekt de Commissie investeringen voor 
de bestrijding van klimaatverandering en 
armoede uit te sluiten van het 
tekortcriterium voor naleving van het 
stabiliteits- en groeipact;

Or. en

Amendement 85
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. vraagt de Commissie, in het kader 
van de aanstaande herziening van het 
sixpack, van die herziening gebruik te 
maken om een versterking van de 
procedure bij macro-economische 
onevenwichtigheden voor te stellen 
teneinde de opeenstapeling van 
buitensporige macro-economische 
onevenwichtigheden symmetrischer, 
doeltreffender en proactiever aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 86
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. wijst op de dringende 
noodzaak om de EMU-architectuur te 
voltooien en te versterken door, onder 
meer, spoedig een betekenisvol 
begrotingsinstrument te creëren waarin 
een macro-economische 
stabilisatiefunctie voor de eurozone is 
opgenomen, door het ESM te integreren 
in het EU-acquis en te voorzien in een 
doeltreffend ESM-achtervangmechanisme 
voor het gemeenschappelijk 
afwikkelingsfonds;

Or. en

Amendement 87
José Gusmão
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt dat de geaggregeerde 
begrotingskoers in 2019 licht stijgend lijkt 
te zijn, en benadrukt dat het Europees 
Begrotingscomité een neutrale koers 
passender acht;

Schrappen

Or. en

Amendement 88
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt dat de geaggregeerde 
begrotingskoers in 2019 licht stijgend lijkt 
te zijn, en benadrukt dat het Europees 
Begrotingscomité een neutrale koers 
passender acht;

6. merkt op dat de geaggregeerde 
begrotingskoers in 2019 licht stijgend lijkt 
te zijn, en merkt op dat het Europees 
Begrotingscomité een neutrale koers 
passender achtte; onderstreept desondanks 
dat voor de geleidelijke totstandkoming 
van neerwaartse macro-economische 
risico’s de geaggregeerde begrotingskoers 
opnieuw moet worden uitgezet;

Or. en

Amendement 89
Georgios Kyrtsos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt dat de geaggregeerde 
begrotingskoers in 2019 licht stijgend lijkt 
te zijn, en benadrukt dat het Europees 
Begrotingscomité een neutrale koers 
passender acht;

6. merkt op dat de geaggregeerde 
begrotingskoers in 2019 licht stijgend lijkt 
te zijn, en benadrukt dat het Europees 
Begrotingscomité een neutrale koers 
passender acht; is van mening dat een licht 
expansief beleid, waarmee echter de 
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regels niet mogen worden overtreden, 
moet worden gekoppeld aan een toename 
van de overheidsinvesteringen;

Or. en

Amendement 90
Alfred Sant

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt dat de geaggregeerde 
begrotingskoers in 2019 licht stijgend lijkt 
te zijn, en benadrukt dat het Europees 
Begrotingscomité een neutrale koers 
passender acht;

6. merkt op dat de geaggregeerde 
begrotingskoers in 2019 licht stijgend lijkt 
te zijn, en benadrukt dat het Europees 
Begrotingscomité een neutrale koers 
passender acht; is van mening dat in de 
huidige situatie een licht stijgende 
begrotingskoers passend is en inderdaad 
te voorzichtig kan blijken;

Or. en

Amendement 91
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Pedro Marques, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt dat de geaggregeerde 
begrotingskoers in 2019 licht stijgend lijkt 
te zijn, en benadrukt dat het Europees 
Begrotingscomité een neutrale koers 
passender acht;

6. neemt kennis van het feit dat de 
geaggregeerde begrotingskoers in 2019 
licht stijgend lijkt te zijn, en benadrukt dat 
het Europees Begrotingscomité een 
neutrale koers passender acht;

Or. en

Amendement 92
Joachim Schuster
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt dat de geaggregeerde 
begrotingskoers in 2019 licht stijgend lijkt 
te zijn, en benadrukt dat het Europees 
Begrotingscomité een neutrale koers 
passender acht;

6. merkt op dat de geaggregeerde 
begrotingskoers in 2019 licht stijgend lijkt 
te zijn;

Or. en

Amendement 93
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. onderstreept dat de Europese Unie 
een koerswijziging nodig heeft waarmee 
het bezuinigingsbeleid definitief wordt 
losgelaten en duurzame en doeltreffende 
economische beleidsmaatregelen worden 
genomen om de werkeloosheid, de 
armoede en de groeiende sociale en 
economische ongelijkheid een halt toe te 
roepen en de overheidsinvesteringen aan 
te zwengelen die nodig zijn om de reële 
economie, hoogwaardige banen en de 
innovatie te ondersteunen;

Or. en

Amendement 94
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. herinnert eraan dat 
groeibevorderende structurele 
hervormingen niet zozeer 
begrotingsruimte vereisen, maar eerder 
wetgevings- en administratieve 
maatregelen die zijn gericht op de 
ondersteuning van marktkrachten en 
initiatieven van de private sector;

Or. en

Amendement 95
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. verzoekt de Commissie zich niet 
alleen te concentreren op de 
overheidsschulden, maar ook rekening te 
houden met de gevolgen die een 
buitensporige stijging van de schuldenlast 
van huishoudens en ondernemingen heeft 
voor de duurzame economische groei;

Or. en

Amendement 96
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de begrotingskoers 
op nationaal niveau en op het niveau van 
de eurozone een evenwicht moet vinden 
tussen enerzijds de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën op lange termijn, in 

Schrappen
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volledige overeenstemming met het 
stabiliteits- en groeipact en met 
inachtneming van de daarin vervatte 
flexibiliteitsbepalingen, en anderzijds 
macro-economische stabilisatie op korte 
termijn;

Or. en

Amendement 97Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Joachim Schuster, 
Pedro Marques, Costas Mavrides, Jonás Fernández, Paul Tang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de begrotingskoers 
op nationaal niveau en op het niveau van 
de eurozone een evenwicht moet vinden 
tussen enerzijds de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën op lange termijn, in 
volledige overeenstemming met het 
stabiliteits- en groeipact en met 
inachtneming van de daarin vervatte 
flexibiliteitsbepalingen, en anderzijds 
macro-economische stabilisatie op korte 
termijn;

7. benadrukt dat de begrotingskoers 
op nationaal niveau en op het niveau van 
de eurozone een evenwicht moet vinden 
met de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën op lange termijn; 
gebruikt alle flexibiliteit om de 
overheidsinvesteringen te doen toenemen, 
met inbegrip van ondersteuning van 
adequate werkloosheidsuitkeringen en 
minimuminkomens en andere vormen van 
inkomenssteun als automatische 
stabilisatoren;

Or. en

Amendement 98
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de begrotingskoers 
op nationaal niveau en op het niveau van 
de eurozone een evenwicht moet vinden 
tussen enerzijds de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën op lange termijn, in 

7. benadrukt dat de begrotingskoers 
op nationaal niveau en op het niveau van 
de eurozone een evenwicht moet vinden 
tussen enerzijds de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën op lange termijn en 
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volledige overeenstemming met het 
stabiliteits- en groeipact en met 
inachtneming van de daarin vervatte 
flexibiliteitsbepalingen, en anderzijds 
macro-economische stabilisatie op korte 
termijn;

anderzijds macro-economische stabilisatie 
op korte termijn, milieudoelstellingen en 
armoedebestrijding, in overeenstemming 
met het stabiliteits- en groeipact en met 
inachtneming van de daarin vervatte 
flexibiliteitsbepalingen;

Or. en

Amendement 99
Caroline Nagtegaal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de begrotingskoers 
op nationaal niveau en op het niveau van 
de eurozone een evenwicht moet vinden 
tussen enerzijds de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën op lange termijn, in 
volledige overeenstemming met het 
stabiliteits- en groeipact en met 
inachtneming van de daarin vervatte 
flexibiliteitsbepalingen, en anderzijds 
macro-economische stabilisatie op korte 
termijn;

7. benadrukt dat de begrotingskoers 
op nationaal niveau en op het niveau van 
de eurozone een evenwicht moet vinden 
met de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën op lange termijn, in 
volledige overeenstemming met het 
stabiliteits- en groeipact;

Or. en

Amendement 100
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de begrotingskoers 
op nationaal niveau en op het niveau van 
de eurozone een evenwicht moet vinden 
tussen enerzijds de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën op lange termijn, in 

7. benadrukt dat de begrotingskoers 
op nationaal niveau en op het niveau van 
de eurozone een evenwicht moet vinden 
tussen enerzijds de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën op lange termijn, in 
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volledige overeenstemming met het 
stabiliteits- en groeipact en met 
inachtneming van de daarin vervatte 
flexibiliteitsbepalingen, en anderzijds 
macro-economische stabilisatie op korte 
termijn;

volledige overeenstemming met het 
stabiliteits- en groeipact en met 
inachtneming van de daarin vervatte 
flexibiliteitsbepalingen, en anderzijds 
macro-economische stabilisatie op korte 
termijn en duurzaamheid, maar dat 
procycliciteit moet worden vermeden;

Or. en

Amendement 101
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is van mening dat kan worden 
overwogen landspecifieke 
schulddoelstellingen op middellange 
termijn in te voeren, op grond van 
wederzijdse instemming tussen de 
lidstaten; de schulddoelstellingen zouden 
kunnen worden vastgesteld ten opzichte 
van het meerjarig financieel kader van de 
EU;

Or. en

Amendement 102
Alfred Sant

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de begrotingskoers 
op nationaal niveau en op het niveau van 
de eurozone een evenwicht moet vinden 
tussen enerzijds de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën op lange termijn, in 
volledige overeenstemming met het 
stabiliteits- en groeipact en met 

7. benadrukt dat de begrotingskoers 
op nationaal niveau en op het niveau van 
de eurozone een evenwicht moet vinden 
tussen enerzijds de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën, de economische groei 
en de sociale cohesie op lange termijn, in 
volledige overeenstemming met het 
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inachtneming van de daarin vervatte 
flexibiliteitsbepalingen, en anderzijds 
macro-economische stabilisatie op korte 
termijn;

stabiliteits- en groeipact en met 
inachtneming van de daarin vervatte 
flexibiliteitsbepalingen, en anderzijds 
macro-economische stabilisatie op korte 
termijn;

Or. en

Amendement 103
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de begrotingskoers 
op nationaal niveau en op het niveau van 
de eurozone een evenwicht moet vinden 
tussen enerzijds de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën op lange termijn, in 
volledige overeenstemming met het 
stabiliteits- en groeipact en met 
inachtneming van de daarin vervatte 
flexibiliteitsbepalingen, en anderzijds 
macro-economische stabilisatie op korte 
termijn;

7. benadrukt dat de begrotingskoers 
op nationaal niveau en op het niveau van 
de eurozone een evenwicht moet vinden 
tussen enerzijds de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën op lange termijn, in 
overeenstemming met het stabiliteits- en 
groeipact en met inachtneming van de 
daarin vervatte flexibiliteitsbepalingen, en 
anderzijds macro-economische stabilisatie 
op korte termijn;

Or. en

Amendement 104
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Margarida Marques, Joachim 
Schuster, Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Costas Mavrides, Jonás 
Fernández, Paul Tang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst op het belang van een 
maatschappelijk evenwichtig en 
contracyclisch begrotingsbeleid voor 
macro-economische stabilisatie en als 
instrument om buitensporige 
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schommelingen van de financiële cyclus 
te voorkomen, om de economie 
weerbaarder te maken tegen verstoringen, 
geflankeerd door maatschappelijk en 
ecologisch duurzame structurele 
beleidsmaatregelen en hervormingen;

Or. en

Amendement 105
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst erop dat de 
schuldaflossingskosten laag blijven, 
voornamelijk als gevolg van het 
lagerentebeleid van de ECB; beveelt aan 
om de gevolgen van potentieel stijgende 
rentetarieven in aanmerking te nemen 
evenals de risico’s die het gevolg zijn van 
verdere expansie van de balans van de 
ECB;

Or. en

Amendement 106
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. verwerpt wettelijke wijzigingen aan 
het stabiliteits- en groeipact; neemt er 
nota van dat vrijwel alle lidstaten, zelfs 
Duitsland, voortdurend inbreuken hebben 
gepleegd op het stabiliteits- en groeipact;

Or. en
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Amendement 107
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quater. vraagt om de no-bail-
outclausule nieuw leven in te blazen 
aangezien deze een garantie vormt voor 
de financiële stabiliteit van de lidstaten; 
herinnert eraan dat het stabiliteits- en 
groeipact bedoeld was als een zichzelf 
versterkende overeenkomst en een 
uitdrukking van het beginsel van 
nationale begrotingsverantwoordelijkheid, 
waarbij het risico van staatsbankroet 
wordt aangewend als een disciplinair 
instrument ter beperking van het volume 
aan schulden dat een lidstaat zal 
uitgeven;

Or. en

Amendement 108
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quinquies. waarschuwt dat hoe langer 
het huidige uitgavenbeleid met tekorten in 
vrijwel alle lidstaten wordt voortgezet, hoe 
duidelijker het zal worden dat de 
integratie en welvaart van de eurozone 
worden bedreigd door toenemende 
onevenwichtigheden;

Or. en
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Amendement 109
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. betreurt dat sommige lidstaten 
geen gebruik hebben gemaakt van de 
ongewoon lage rente om hun 
overheidsschulden structureel te 
verminderen;

Or. en

Amendement 110
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Nieuw kopje voor paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

Structurele hervormingen Maatschappelijk evenwichtige en 
duurzame hervormingen

Or. en

Amendement 111
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat hervormingen die 
de concurrentie op de productmarkten doen 
toenemen, een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen in de hand werken en 
bevorderlijk zijn voor het 
ondernemingsklimaat alsook de kwaliteit 
van de instellingen, met inbegrip van een 
doeltreffend rechtssysteem, en de kwaliteit 

8. onderstreept dat hervormingen die 
de concurrentie op de productmarkten doen 
toenemen en er strengere sociale en 
milieunormen doen toepassen, die de 
productiviteit in de hand werken en de 
ongelijkheid verminderen, met inbegrip 
van een doeltreffend rechtssysteem, en de 
kwaliteit en efficiëntie van de 
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en efficiëntie van de belastinginning, 
essentieel zijn om de economische 
veerkracht van de eurozone en de lidstaten 
te vergroten; benadrukt in dit verband het 
belang van de interne markt en de 
noodzaak van een verdere verdieping 
ervan;

belastinginning, essentieel zijn om de 
economische veerkracht van de eurozone 
en de lidstaten te vergroten;

Or. en

Amendement 112
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat hervormingen die 
de concurrentie op de productmarkten doen 
toenemen, een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen in de hand werken en 
bevorderlijk zijn voor het 
ondernemingsklimaat alsook de kwaliteit 
van de instellingen, met inbegrip van een 
doeltreffend rechtssysteem, en de kwaliteit 
en efficiëntie van de belastinginning, 
essentieel zijn om de economische 
veerkracht van de eurozone en de lidstaten 
te vergroten; benadrukt in dit verband het 
belang van de interne markt en de 
noodzaak van een verdere verdieping 
ervan;

8. onderstreept dat maatschappelijk 
evenwichtige en duurzame hervormingen 
die de ongelijkheid verminderen, de 
eerlijke concurrentie op de productmarkten 
doen toenemen, duurzaamheid en een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen in de 
hand werken en bevorderlijk zijn voor de 
kwaliteit van de instellingen, met inbegrip 
van een doeltreffend rechtssysteem, voor 
een beter onderwijs en vaardigheden, voor 
het ondernemingsklimaat evenals de 
kwaliteit en efficiëntie van de 
belastinginning, essentieel zijn om de 
economische veerkracht van de eurozone 
en de lidstaten te vergroten; benadrukt in 
dit verband het belang van de interne markt 
en de noodzaak van een verdere verdieping 
ervan;

Or. en

Amendement 113
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Francesca Donato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat hervormingen die 
de concurrentie op de productmarkten doen 
toenemen, een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen in de hand werken en 
bevorderlijk zijn voor het 
ondernemingsklimaat alsook de kwaliteit 
van de instellingen, met inbegrip van een 
doeltreffend rechtssysteem, en de kwaliteit 
en efficiëntie van de belastinginning, 
essentieel zijn om de economische 
veerkracht van de eurozone en de lidstaten 
te vergroten; benadrukt in dit verband het 
belang van de interne markt en de 
noodzaak van een verdere verdieping 
ervan;

8. onderstreept dat hervormingen die 
de concurrentie op de productmarkten doen 
toenemen, een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen in de hand werken en 
bevorderlijk zijn voor het 
ondernemingsklimaat alsook de kwaliteit 
van de instellingen, met inbegrip van een 
doeltreffend rechtssysteem, en de kwaliteit 
en efficiëntie van de belastinginning, 
essentieel zijn om de economische 
veerkracht van de eurozone en de lidstaten 
te vergroten; wijst er eens te meer op dat 
het essentieel is door te gaan met het 
aanpakken van de overmatige 
schuldenlast van banken, staten en de 
particuliere sector, die een rem zet op de 
economische groei;

Or. en

Amendement 114
Alfred Sant

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat hervormingen die 
de concurrentie op de productmarkten doen 
toenemen, een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen in de hand werken en 
bevorderlijk zijn voor het 
ondernemingsklimaat alsook de kwaliteit 
van de instellingen, met inbegrip van een 
doeltreffend rechtssysteem, en de kwaliteit 
en efficiëntie van de belastinginning, 
essentieel zijn om de economische 
veerkracht van de eurozone en de lidstaten 
te vergroten; benadrukt in dit verband het 
belang van de interne markt en de 
noodzaak van een verdere verdieping 
ervan;

8. onderstreept dat hervormingen die 
de concurrentie op de productmarkten doen 
toenemen, een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen in de hand werken, 
bevorderlijk zijn voor het 
ondernemingsklimaat, de koopkracht in de 
interne markt versterken, betere 
onderwijsvoorzieningen, vooral op 
digitaal gebied, verschaffen alsook de 
kwaliteit van de instellingen, met inbegrip 
van een doeltreffend rechtssysteem, en de 
kwaliteit en efficiëntie van de 
belastinginning, essentieel zijn om de 
economische veerkracht van de eurozone 
en de lidstaten te vergroten; benadrukt in 
dit verband het belang van de interne markt 
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en de noodzaak van een verdere verdieping 
ervan;

Or. en

Amendement 115
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

onderstreept dat hervormingen die de 
concurrentie op de productmarkten doen 
toenemen, een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen in de hand werken en 
bevorderlijk zijn voor het 
ondernemingsklimaat alsook de kwaliteit van 
de instellingen, met inbegrip van een 
doeltreffend rechtssysteem, en de kwaliteit 
en efficiëntie van de belastinginning, 
essentieel zijn om de economische 
veerkracht van de eurozone en de lidstaten te 
vergroten; benadrukt in dit verband het 
belang van de interne markt en de 
noodzaak van een verdere verdieping ervan;

onderstreept dat hervormingen die de 
concurrentie op de productmarkten doen 
toenemen, een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen in de hand werken en 
bevorderlijk zijn voor het 
ondernemingsklimaat alsook de kwaliteit van 
de instellingen, met inbegrip van een 
doeltreffend rechtssysteem, en de kwaliteit 
en efficiëntie van de belastinginning, 
essentieel zijn om de economische 
veerkracht van de eurozone en de lidstaten te 
vergroten;

Or. en

Amendement 116
Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin, 
Nicola Beer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat hervormingen die 
de concurrentie op de productmarkten doen 
toenemen, een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen in de hand werken en 
bevorderlijk zijn voor het 
ondernemingsklimaat alsook de kwaliteit 
van de instellingen, met inbegrip van een 

8. onderstreept dat hervormingen die 
de concurrentie op de productmarkten doen 
toenemen, een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen in de hand werken, de 
houdbaarheid van zorg- en 
pensioenstelsels op de lange termijn 
veiligstellen, kmo’s, spin-offs en starters 
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doeltreffend rechtssysteem, en de kwaliteit 
en efficiëntie van de belastinginning, 
essentieel zijn om de economische 
veerkracht van de eurozone en de lidstaten 
te vergroten; benadrukt in dit verband het 
belang van de interne markt en de 
noodzaak van een verdere verdieping 
ervan;

een betere toegang verschaffen tot 
financiering en bevorderlijk zijn voor het 
ondernemingsklimaat alsook de kwaliteit 
van de instellingen, met inbegrip van een 
doeltreffend rechtssysteem, en de kwaliteit 
en efficiëntie van de belastinginning, 
essentieel zijn om de economische 
veerkracht van de eurozone en de lidstaten 
te vergroten; benadrukt in dit verband het 
belang van de interne markt en de 
noodzaak van een verdere verdieping 
ervan;

Or. en

Amendement 117
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat hervormingen die 
de concurrentie op de productmarkten doen 
toenemen, een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen in de hand werken en 
bevorderlijk zijn voor het 
ondernemingsklimaat alsook de kwaliteit 
van de instellingen, met inbegrip van een 
doeltreffend rechtssysteem, en de kwaliteit 
en efficiëntie van de belastinginning, 
essentieel zijn om de economische 
veerkracht van de eurozone en de lidstaten 
te vergroten; benadrukt in dit verband het 
belang van de interne markt en de 
noodzaak van een verdere verdieping 
ervan;

8. onderstreept dat maatschappelijk 
evenwichtige hervormingen die de 
concurrentie op de productmarkten doen 
toenemen, een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen in de hand werken en 
bevorderlijk zijn voor het 
ondernemingsklimaat alsook de kwaliteit 
van de instellingen, met inbegrip van een 
doeltreffend rechtssysteem, en de kwaliteit 
en efficiëntie van de belastinginning, 
essentieel zijn om de economische 
veerkracht van de eurozone en de lidstaten 
te vergroten; benadrukt in dit verband het 
belang van de interne markt en de 
noodzaak van een verdere verdieping 
ervan;

Or. en

Amendement 118
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Csaba Molnár, Pedro 
Marques, Gabriele Bischoff, Costas Mavrides, Jonás Fernández, Paul Tang
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. wijst echter op het hardnekkige 
structurele probleem van onvoldoende 
economische activiteiten, wegens een te 
laag niveau van openbare en particuliere 
investeringen in essentiële diensten, 
sociale bescherming en lonen, hetgeen 
leidt tot aanhoudende sociale en regionale 
ongelijkheid;

Or. en

Amendement 119
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. onderstreept dat de milieu- en 
sociale doelstellingen en verbintenissen, 
waaronder de pijler van sociale rechten, 
op gelijke voet moeten staan en hetzelfde 
belang moeten hebben als de economische 
doelstellingen van de EU, en vraagt 
concreet om bindende sociale en 
milieustreefcijfers voor de lidstaten en de 
vaststelling van minimale sociale normen 
in de EU;

Or. en

Amendement 120
Pedro Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. herinnert eraan dat het Verdrag 
betreffende de Europese Unie voorziet in 
de convergentie van de economieën van 
de lidstaten; onderstreept het belang van 
een convergentiebeleid om te zorgen voor 
een evenwichtige ontwikkeling van de 
Europese economie, om de groei ervan te 
bevorderen en werkgelegenheid te 
creëren; beklemtoont dat het Europees 
stabiliteitsmechanisme moet worden 
hervormd en dat de bankenunie moet 
worden voltooid om de convergentie te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 121
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Costas Mavrides, Paul Tang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. wijst erop dat financiële stabiliteit 
een van de centrale beleidsterreinen van 
het Europees Semester is en een eerste 
voorwaarde is voor duurzaam economisch 
welzijn; meent dat het daarom van 
essentieel belang is ervoor te zorgen dat 
de financiële instellingen beter worden 
gereguleerd en gemonitord, zowel in de 
eurozone als in de hele EU, om een einde 
te maken van het tijdperk van “too big to 
fail” en grootscheepse bankreddingen die 
door belastingbetalers worden betaald;

Or. en

Amendement 122
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Csaba Molnár, Pedro 
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Marques, Gabriele Bischoff, Costas Mavrides, Jonás Fernández, Paul Tang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. wijst echter op het hardnekkige 
structurele probleem van onvoldoende 
economische activiteiten, wegens een te 
laag niveau van openbare en particuliere 
investeringen in essentiële diensten, 
sociale bescherming en lonen, hetgeen 
leidt tot aanhoudende sociale en regionale 
ongelijkheid;

Or. en

Amendement 123
Margarida Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. wijst erop dat financiële stabiliteit 
een van de centrale beleidsterreinen van 
het Europees Semester is en een eerste 
voorwaarde is voor duurzaam economisch 
welzijn; meent dat het daarom van 
essentieel belang is ervoor te zorgen dat 
de financiële instellingen beter worden 
gereguleerd en gemonitord, zowel in de 
eurozone als in de hele EU, dat banken 
beter worden gekapitaliseerd en dat de 
risico’s beter worden beheerst; 

Or. en

Amendement 124
Paul Tang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. moedigt de ontwikkeling of 
toepassing aan van instrumenten die 
zorgen voor financiële en economische 
stabiliteit in een tijdperk van 
vermogensinflatie, zoals anticyclische 
buffers voor banken;

Or. en

Amendement 125
Pedro Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. wijst op het belang van de 
voltooiing van de bankenunie met een 
Europees depositoverzekeringsstelsel dat 
zorgt voor vertrouwen bij depositohouders 
en beleggers in de hele bankenunie;

Or. en

Amendement 126
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. deelt de mening dat structurele en 
institutionele kenmerken van de arbeids- 
en productmarkten en goed 
functionerende overheidsdiensten van 
cruciaal belang zijn;

9. is van mening dat een sterke 
bescherming van de arbeidsrechten en 
goed functionerende overheidsdiensten van 
cruciaal belang zijn;

Or. en
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Amendement 127
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. deelt de mening dat structurele en 
institutionele kenmerken van de arbeids- en 
productmarkten en goed functionerende 
overheidsdiensten van cruciaal belang zijn;

9. deelt de mening dat structurele en 
institutionele kenmerken van de arbeids- en 
productmarkten en goed functionerende 
overheidsdiensten van cruciaal belang zijn; 
is van mening dat passende 
governancerichtsnoeren op EU-niveau de 
goede werking van de overheidsdiensten 
in de hand zouden werken;

Or. en

Amendement 128
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin, Nicola Beer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. deelt de mening dat structurele en 
institutionele kenmerken van de arbeids- en 
productmarkten en goed functionerende 
overheidsdiensten van cruciaal belang zijn;

9. deelt de mening dat structurele en 
institutionele kenmerken van de arbeids- en 
productmarkten en goed functionerende 
overheidsdiensten van cruciaal belang zijn; 
onderstreept dat het belangrijk is prikkels 
die werken ontmoedigen af te schaffen en 
zo meer mensen op te nemen in de 
beroepsbevolking, met name 
laagopgeleide werknemers, oudere 
werknemers, vrouwen, mensen met een 
handicap en mensen met een 
migratieachtergrond;

Or. en

Amendement 129
Jessica Polfjärd
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. deelt de mening dat structurele en 
institutionele kenmerken van de arbeids- en 
productmarkten en goed functionerende 
overheidsdiensten van cruciaal belang zijn;

9. onderstreept de mening dat 
structurele en institutionele kenmerken van 
de arbeids- en productmarkten en goed 
functionerende overheidsdiensten van 
cruciaal belang zijn;

Or. en

Amendement 130
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Joachim Schuster, Pedro Marques, 
Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. steunt een verlaging van de 
belastingdruk op arbeid en een versterking 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels en 
de investeringen in vaardigheden; 
benadrukt de doeltreffendheid van een 
flexibel arbeidsmarktbeleid;

10. steunt een verlegging van de 
belastingdruk op werknemers/burgers met 
een laag inkomen naar progressievere 
belastingen en een doeltreffender 
belastinginning waarbij 
belastingontduiking en 
belastingontwijking worden aangepakt; 
beklemtoont dat de sociale zekerheid en 
de sociale rechten moeten worden 
versterkt om ervoor te zorgen dat het 
arbeidsmarktbeleid doeltreffend en 
duurzaam is;

Or. en

Amendement 131
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. steunt een verlaging van de 
belastingdruk op arbeid en een versterking 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels en 
de investeringen in vaardigheden; 
benadrukt de doeltreffendheid van een 
flexibel arbeidsmarktbeleid;

10. steunt een verlaging van de 
belastingdruk op arbeid, het bestraffen van 
activiteiten die schade toebrengen aan het 
milieu en een versterking van de 
onderwijs- en opleidingsstelsels en de 
investeringen in vaardigheden; benadrukt 
de doeltreffendheid van een 
arbeidsmarktbeleid dat kan voorzien in 
kwalitatief hoogwaardige banen; 
onderstreept dat het 
loonvaststellingsmechanisme eveneens in 
staat moet zijn om kwalitatief 
hoogwaardige banen te creëren, reële 
inkomensverhoging te bevorderen en de 
koopkracht van de lage inkomensgroepen 
te behouden, alsook om het probleem van 
werkende armen te bestrijden; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om fatsoenlijke 
lonen te bevorderen en het collectief 
onderhandelen te behouden; betreurt dat 
de toepassing van sommige LSA’s de 
collectieve onderhandelingen in sommige 
lidstaten ondermijnt;

Or. en

Amendement 132
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. steunt een verlaging van de 
belastingdruk op arbeid en een versterking 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels en 
de investeringen in vaardigheden; 
benadrukt de doeltreffendheid van een 
flexibel arbeidsmarktbeleid;

10. steunt een verlaging van de (directe 
en indirecte) belastingdruk op arbeid en 
een versterking van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels en de investeringen in 
vaardigheden; benadrukt dat de 
toenemende flexibiliteit van het 
arbeidsmarktbeleid geen fatsoenlijke 
banen of lonen heeft opgeleverd, maar 
heeft bijgedragen tot extreem hoge 
baanonzekerheid bij jonge werknemers;
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Or. en

Amendement 133
Paul Tang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. steunt een verlaging van de 
belastingdruk op arbeid en een versterking 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels en 
de investeringen in vaardigheden; 
benadrukt de doeltreffendheid van een 
flexibel arbeidsmarktbeleid;

10. steunt een verlegging van de 
belastingdruk op arbeid naar winsten, 
kapitaal en rijkdom en een versterking van 
de onderwijs- en opleidingsstelsels en de 
investeringen in vaardigheden;

Or. en

Amendement 134
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. steunt een verlaging van de 
belastingdruk op arbeid en een versterking 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels en 
de investeringen in vaardigheden; 
benadrukt de doeltreffendheid van een 
flexibel arbeidsmarktbeleid;

10. steunt een verlaging van de 
belastingdruk op arbeid en een versterking 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels en 
de investeringen in vaardigheden; 
benadrukt de doeltreffendheid van een 
flexibel arbeidsmarktbeleid, voornamelijk 
door de ondersteuning van levenslang 
leren en het leren van digitale 
vaardigheden en vaardigheden die nodig 
zijn voor een groene economie, hetgeen 
verder kan worden aangemoedigd door de 
vaststelling van beste praktijken en door 
samenwerking op EU-niveau;

Or. en
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Amendement 135
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. steunt een verlaging van de 
belastingdruk op arbeid en een versterking 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels en 
de investeringen in vaardigheden; 
benadrukt de doeltreffendheid van een 
flexibel arbeidsmarktbeleid;

10. steunt een verlaging van de 
belastingdruk op arbeid en een versterking 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels en 
de investeringen in vaardigheden; 
benadrukt de doeltreffendheid van een 
flexibel arbeidsmarktbeleid en een 
onderwijsbeleid dat voorziet in 
vaardigheden die relevant zijn voor de 
arbeidsmarkt; wijst erop dat 
beroepsopleidingsstelsels bijzonder 
effectief zijn gebleken om de 
jeugdwerkloosheid te bestrijden;

Or. en

Amendement 136
Alfred Sant

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

steunt een verlaging van de belastingdruk 
op arbeid en een versterking van de 
onderwijs- en opleidingsstelsels en de 
investeringen in vaardigheden; benadrukt 
de doeltreffendheid van een flexibel 
arbeidsmarktbeleid;

steunt een verlaging van de belastingdruk 
op arbeid en een versterking van de 
onderwijs- en opleidingsstelsels en de 
investeringen in vaardigheden; benadrukt 
de gevolgen van een flexibel 
arbeidsmarktbeleid, vooral in het kader 
van de traditionele Europese 
overeenkomst voor een sociale 
markteconomie die Europa decennialang 
bloei heeft gebracht;

Or. en
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Amendement 137
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

– steunt een verlaging van de 
belastingdruk op arbeid en een versterking 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels en 
de investeringen in vaardigheden; 
benadrukt de doeltreffendheid van een 
flexibel arbeidsmarktbeleid;

10. steunt een verlaging van de 
belastingdruk op arbeid, het stimuleren 
van een vlotte transitie naar een groene 
en duurzame economie met tegelijkertijd 
een versterking van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels en de investeringen in 
vaardigheden; benadrukt de 
doeltreffendheid van een flexibel 
arbeidsmarktbeleid;

Or. en

Amendement 138
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

steunt een verlaging van de belastingdruk 
op arbeid en een versterking van de 
onderwijs- en opleidingsstelsels en de 
investeringen in vaardigheden; benadrukt de 
doeltreffendheid van een flexibel 
arbeidsmarktbeleid;

10. steunt een verlaging van de 
belastingdruk op arbeid en een versterking 
van doeltreffende onderwijs- en 
opleidingsstelsels en doeltreffende 
investeringen in vaardigheden; benadrukt 
de doeltreffendheid van een flexibel 
arbeidsmarktbeleid;

Or. en

Amendement 139
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Pedro Marques, Costas Mavrides, Paul Tang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de lidstaten passende 
beleidsmaatregelen te treffen om te zorgen 
voor gelijke toegang tot onderwijs, 
investeringen te verstrekken om te zorgen 
voor gelijke toegang tot levenslang leren 
en de genderkloof te dichten;

Or. en

Amendement 140
Csaba Molnár, Aurore Lalucq

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. herinnert eraan dat de lonen van 
een aanzienlijke groep Europese 
werknemers oneerlijk laag zijn, met 
sociale spanningen tot gevolg, en dat dit 
een negatieve impact heeft op de 
economische activiteit en de groei; 
verzoekt de Commissie derhalve 
wetgeving voor te stellen inzake EU-brede 
regels voor eerlijke minimumlonen die 
alle werknemers een waardige 
levenskwaliteit en een minimumniveau 
van sociale bescherming garanderen;

Or. en

Amendement 141
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Margarida Marques, Csaba Molnár, 
Pedro Marques, Costas Mavrides, Paul Tang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. maakt zich zorgen over de mate 



AM\1189091NL.docx 71/135 PE641.128v02-00

NL

waarin vrouwen zijn getroffen door het 
bezuinigingsbeleid en over de 
vervrouwelijking van de armoede; merkt 
op dat de financiële en economische crisis 
sinds 2008 eerst mannen harder getroffen 
heeft; onderstreept echter dat vrouwen op 
de lange termijn sterker getroffen werden 
door besparingen op overheidsuitgaven, 
een minder genereus beleid in verband 
met het evenwicht tussen werk en 
privéleven, het onvermogen om de 
gender- en pensioenkloof te dichten en 
bezuinigingen in 
socialezekerheidsstelsels;

Or. en

Amendement 142
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, 
Joachim Schuster, Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Costas Mavrides, 
Paul Tang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. herinnert eraan dat alle 
EU-lidstaten hun voordeel zouden 
kunnen doen met een grotere 
begrotingscapaciteit en merkt op dat 
aanvullende middelen gevonden kunnen 
worden aan de hand van een bereidwillig 
en doeltreffend beleid ter bestrijding van 
belastingfraude en belastingontwijking, 
met inbegrip van ondersteuning voor een 
EU-belasting op financiële transacties;

Or. en

Amendement 143
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Paul Tang, Costas Mavrides
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. vraagt de lidstaten om EU-
maatregelen ter bestrijding van agressieve 
belastingplanning te ondersteunen en uit te 
voeren;

11. vraagt de lidstaten om EU-
maatregelen ter bestrijding van 
belastingfraude, belastingontwijking en 
agressieve belastingplanning en het 
witwassen van geld te ondersteunen en uit 
te voeren, en vraagt meer bepaald om de 
richtlijn bestrijding belastingontwijking 
(ATAD) uit te voeren zodat de EU voldoet 
aan de huidige internationale normen; 
verzoekt de Europese Commissie een 
eerste beoordeling te publiceren van de 
ATAD die sinds 1 januari 2019 had 
moeten zijn omgezet; vraagt dat in die 
beoordeling een analyse wordt 
opgenomen van het niveau van de 
vennootschapsbelasting, van de 
belastingstrategieën die door 
multinationals worden gehanteerd en van 
de groei evenals een beoordeling van de 
robuustheid van de uitvoering van de 
ATAD in het licht van nieuwe strategieën 
voor belastingontwijking;

Or. en

Amendement 144
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. vraagt de lidstaten om EU-
maatregelen ter bestrijding van agressieve 
belastingplanning te ondersteunen en uit te 
voeren;

11. vraagt de lidstaten om EU-
maatregelen ter bestrijding van agressieve 
belastingplanning te ondersteunen en uit te 
voeren; herhaalt het verzoek van het 
Parlement en de Commissie waarin wordt 
verklaard dat het belastingbeleid van de 
EU niet zou mogen afhangen van een 
unanimiteitsregel die met het oog op 
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zuiver nationale belangen kan worden 
misbruikt ten koste van de interne markt 
en de behoeften van andere lidstaten; is 
van mening dat de overgang naar 
besluitvorming met gekwalificeerde 
meerderheid in belastingzaken lidstaten 
meer controle zou geven over dat deel van 
hun soevereiniteit dat zij hebben 
gebundeld in het belang van de hele Unie 
en met het oog op betere gezamenlijke en 
individuele resultaten;
verzoekt de Commissie derhalve om deze 
verklaring in de praktijk te brengen en 
spoedig gebruik te maken van de 
specifieke overbruggingsclausule in de 
Verdragen die een duidelijk traject biedt 
om af te stappen van de unanimiteit op 
het gebied van belastingen;

Or. en

Amendement 145
Neena Gill

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. vraagt de lidstaten om EU-
maatregelen ter bestrijding van agressieve 
belastingplanning te ondersteunen en uit te 
voeren;

11. vraagt de lidstaten om EU-
maatregelen ter bestrijding van agressieve 
belastingplanning te ondersteunen en uit te 
voeren; herhaalt het verzoek van het 
Parlement en de Commissie waarin wordt 
verklaard dat het belastingbeleid van de 
EU niet zou mogen afhangen van een 
unanimiteitsregel die met het oog op 
zuiver nationale belangen kan worden 
misbruikt ten koste van de interne markt 
en de behoeften van andere lidstaten; is 
van mening dat de overgang naar 
besluitvorming met gekwalificeerde 
meerderheid in belastingzaken lidstaten 
meer controle zou geven over dat deel van 
hun soevereiniteit dat zij hebben 
gebundeld in het belang van de hele Unie 
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en met het oog op betere gezamenlijke en 
individuele resultaten;
verzoekt de Commissie derhalve om deze 
verklaring in de praktijk te brengen en 
spoedig gebruik te maken van de 
specifieke overbruggingsclausule in de 
Verdragen die een duidelijk traject biedt 
om af te stappen van de unanimiteit op 
het gebied van belastingen;

Or. en

Amendement 146
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. vraagt de lidstaten om EU-
maatregelen ter bestrijding van agressieve 
belastingplanning te ondersteunen en uit te 
voeren;

11. vraagt de lidstaten om EU-
maatregelen ter bestrijding van agressieve 
belastingplanning te ondersteunen en uit te 
voeren; steunt de initiatieven van de 
Commissie om te komen tot meer 
transparantie en een hervormd btw-
stelsel, en erkent het werk dat is verricht 
om te komen tot een gemeenschappelijke 
geconsolideerde belastinggrondslag voor 
vennootschappen; is ingenomen met de 
internationale inspanningen ter 
bestrijding van belastingfraude, 
belastingontduiking en 
belastingontwijking; wijst erop dat 
verbetering van nationale belastingstelsels 
de overheidsinkomsten aanzienlijk kan 
vergroten;

Or. en

Amendement 147
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Francesca Donato

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. vraagt de lidstaten om EU-
maatregelen ter bestrijding van agressieve 
belastingplanning te ondersteunen en uit 
te voeren;

11. vraagt de lidstaten om 
belastingfraude en belastingontduiking te 
bestrijden; wijst erop dat 
belastingconcurrentie tussen landen het 
natuurlijke gevolg is van de eerbiediging 
van de soevereiniteit van de lidstaten; 
verwerpt bijgevolg de harmonisatie van 
directe belastingen op Unieniveau;

Or. en

Amendement 148
Alfred Sant

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. vraagt de lidstaten om EU-
maatregelen ter bestrijding van agressieve 
belastingplanning te ondersteunen en uit te 
voeren;

11. vraagt de lidstaten om EU-
maatregelen ter bevordering van de 
belastingtransparantie en -coördinatie 
tussen de lidstaten te ondersteunen en uit 
te voeren; merkt op dat 
ongedifferentieerde belastingregelingen 
dienen om de voordelen te vergroten van 
regio’s en staten die een betere 
geografische ligging genieten of die 
grotere rijkdommen bezitten zodat 
belastingconcurrentie noodzakelijk is om 
de EU-lidstaten in de periferie of met 
minder rijkdommen in staat te stellen in 
de concurrentiestrijd hun mannetje te 
blijven staan;

Or. en

Amendement 149
José Gusmão

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. vraagt de lidstaten om EU-
maatregelen ter bestrijding van agressieve 
belastingplanning te ondersteunen en uit te 
voeren;

11. vraagt de lidstaten om EU-
maatregelen ter bestrijding van agressieve 
belastingplanning en daadkrachtige 
maatregelen tegen 
vennootschapsbelastingdumping, -
ontwijking en -fraude op Europees niveau 
te ondersteunen en uit te voeren;

Or. en

Amendement 150
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. vraagt de lidstaten om EU-
maatregelen ter bestrijding van agressieve 
belastingplanning te ondersteunen en uit te 
voeren;

11. vraagt de lidstaten om EU-
maatregelen ter bestrijding van agressieve 
belastingplanning, belastingontwijking, 
financiële misdrijven, het witwassen van 
geld en sociale dumping te ondersteunen 
en uit te voeren;

Or. en

Amendement 151
Csaba Molnár, Aurore Lalucq, Marek Belka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. vraagt de lidstaten om EU-
maatregelen ter bestrijding van agressieve 
belastingplanning te ondersteunen en uit te 
voeren;

11. vraagt alle lidstaten om EU-
maatregelen ter bestrijding van agressieve 
belastingplanning te ondersteunen en uit te 
voeren;

Or. en
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Amendement 152
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Francesca Donato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. vraagt de lidstaten om EU-
maatregelen ter bestrijding van agressieve 
belastingplanning te ondersteunen en uit 
te voeren;

11. vraagt de lidstaten om 
belastingfraude en belastingontduiking te 
bestrijden; wijst erop dat 
belastingconcurrentie tussen landen het 
natuurlijke gevolg is van de eerbiediging 
van de soevereiniteit van de lidstaten; 
verwerpt bijgevolg de harmonisatie van 
directe belastingen op Unieniveau;

Or. en

Amendement 153
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. onderstreept dat de Unie dringend 
de CCCTB, een digitale belasting en 
openbare rapportage per land voor 
multinationals moet vaststellen en 
uitvoeren; wijst er in dit verband op dat de 
Commissie vooruitgang moet boeken met 
de uitvoering van haar mededeling om 
gaandeweg van unanimiteit over te gaan 
naar besluitvorming met gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen, ofwel door de 
Raad te vragen de unanimiteitsvereiste in 
te trekken, ofwel door gebruik te maken 
van artikel 116 VWEU, ofwel door het 
Verdrag te wijzigen;

Or. en
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Amendement 154
Paul Tang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. beklemtoont dat het nodig is om, 
voortbouwend op het CCCTB-pakket van 
de EU, de internationale 
belastingpraktijken grondig te herzien met 
behulp van het OESO-werkprogramma 
tot ontwikkeling van een 
consensusoplossing voor 
belastingproblemen als gevolg van de 
digitalisering van de economie, met name 
de eerste pijler daarvan, en moedigt de 
onderhandelende partijen aan een einde 
te maken aan de winstverschuiving die 
plaatsvindt door immateriële activa 
kunstmatig te verplaatsen naar 
rechtsgebieden met lage 
belastingtarieven;

Or. en

Amendement 155
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. herinnert de lidstaten en de Raad 
eraan dat de Europese toezichthoudende 
autoriteiten over voldoende middelen 
moeten kunnen beschikken in het licht 
van de nieuwe en zwaardere taken die hen 
worden opgedragen;

Or. en
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Amendement 156
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Csaba Molnár, 
Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Paul Tang, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is ingenomen met de lopende 
internationale onderhandelingen over 
belastingen en digitalisering, en is met 
name verheugd over het werkprogramma 
tot ontwikkeling van een 
consensusoplossing voor 
belastingproblemen als gevolg van de 
digitalisering van de economie, dat is 
voorgesteld door het Inclusief Kader 
inzake de bestrijding van BEPS en de 
OESO en dat in juni van dit jaar werd 
bekrachtigd door de ministers van 
Financiën van de G20;

Or. en

Amendement 157
Pedro Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. dringt aan op verdere stabilisering 
van de eurozone door vergroting van haar 
capaciteit om grootschalige economische 
schokken en de respectievelijke gevolgen 
voor de arbeidsmarkt op te vangen door 
middel van de invoering van een 
Europese 
werkloosheidsverzekeringsregeling, zoals 
voorgesteld door de verkozen voorzitter 
van de Europese Commissie, waarin een 
mechanisme voor zelfverzekering voor 
nationale 
werkloosheidsverzekeringsregelingen 
wordt gecombineerd met een Europese 
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herverzekering als een 
solidariteitsmechanisme voor extreme 
schokken;

Or. en

Amendement 158
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst erop dat er in de eurozone 
niet-renderende leningen zijn ter waarde 
van 1 biljoen EUR, waardoor banken het 
moeilijk hebben om liquiditeit door te 
sluizen naar huishoudens en bedrijven; 
steunt de hervormingen van de lidstaten 
die bedrijfsherstructurering 
vergemakkelijken en die mogelijk kunnen 
helpen om de allocatie van kapitaal te 
verbeteren en bedrijven met een lagere 
productiviteit te verstoten;

Or. en

Amendement 159
Frances Fitzgerald

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. merkt op dat de bijdrage van de 
lidstaten voor de verwezenlijking van de 
SDG’s aanzienlijk is en mogelijkheden 
biedt voor de werkgelegenheid; is van 
mening dat een toegewijd en robuust EU-
ontwikkelingsbeleid niet alleen van 
cruciaal belang is voor de groei van de 
wereldeconomie, maar ook voor die van 
de eurozone;
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Or. en

Amendement 160
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. merkt op dat het huidige hoge 
niveau aan niet-renderende leningen op 
de bankbalansen een veeg teken is voor de 
toestand van de financiële stabiliteit in de 
eurozone; is van mening dat een gebrek 
aan financiële stabiliteit de gehele 
eurozone in gevaar brengt; roept op tot 
een aanzienlijke verlaging van niet-
renderende leningen; roept eveneens op 
tot een aanzienlijke verlaging van de 
schuldverhoudingscoëfficiënt op de 
bankbalansen; dringt erop aan dat de 
belastingbetalers tijdens de volgende crisis 
niet verplicht mogen worden om de 
banken te redden;

Or. en

Amendement 161
Paul Tang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. spoort de Commissie en de Raad 
ertoe aan manieren te zoeken om de 
subsidies voor fossiele brandstoffen 
geleidelijk uit te faseren en een 
kerosinebelasting in te voeren in het 
kader van een herziene 
energiebelastingrichtlijn;

Or. en
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Amendement 162
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, 
Joachim Schuster, Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Paul Tang, Costas 
Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. blijft zich zorgen maken over de 
gevolgen van de belastingconcurrentie 
binnen de EU en met derde landen voor 
de houdbaarheid van de belastingstelsels 
en belastinginning en voor de 
begrotingscapaciteit en eerlijke 
concurrentie in de interne markt;

Or. en

Amendement 163
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Csaba Molnár, Pedro Marques, Paul 
Tang, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. steunt het Franse en Duitse 
standpunt om tegen 2020 in het huidige 
werkprogramma een tweede pijler op te 
nemen waarbij ernaar wordt gestreefd 
heffingsbevoegdheden te verlenen 
waardoor rechtsgebieden sterker in staat 
zijn winsten te belasten wanneer het 
andere rechtsgebied met 
heffingsbevoegdheden een laag effectief 
belastingtarief op die winsten toepast; 
begrijpt dat dit de facto zou leiden tot een 
mondiaal minimumbelastingniveau dat de 
negatieve gevolgen van de 
belastingconcurrentie zou verzachten;

Or. en
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Amendement 164
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. stelt bezorgd vast dat de 
onevenwichtigheden van TARGET2 in de 
eurozone toenemen, ondanks de 
afnemende handelsonevenwichtigheden, 
hetgeen op een aanhoudende uitstroom 
van kapitaal uit de periferie van de 
eurozone wijst;

Or. en

Amendement 165
Paul Tang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. wijst erop dat voor een 
duurzame Europese economie een 
duurzame Europese financiële sector 
nodig is die transparant is over de 
economische, sociale en bestuurlijke 
effecten van investeringen en die 
zorgvuldigheidseisen hanteert om de 
duurzaamheidsrisico’s op lange termijn 
van bepaalde producten te verzachten of 
te voorkomen;

Or. en

Amendement 166
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, 
Joachim Schuster, Csaba Molnár, Pedro Marques, Paul Tang, Costas Mavrides
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quinquies. verzoekt de Commissie en 
de Raad te zoeken naar nieuwe middelen 
die zowel de nodige ecologische transitie 
zouden kunnen versnellen als zorgen voor 
de begrotingscapaciteit om de nodige 
sociale en duurzame investeringen te 
financieren (met inbegrip van 
investeringen in gezondheidszorg, 
onderwijs); is ingenomen met de 
aankondiging van de voorzitter van de 
Commissie om een koolstofgrensbelasting 
voor te stellen en de 
energiebelastingrichtlijn te herzien;

Or. en

Amendement 167
Paul Tang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quinquies. moedigt de Commissie aan 
manieren te zoeken om maatschappelijk 
verantwoord ondernemerschap te 
bevorderen, ook door de correcte 
toepassing van de richtlijn met betrekking 
tot de bekendmaking van niet-financiële 
informatie en via wijzigingen aan de 
corporate governance waardoor het 
mogelijk wordt dat ondernemingen zich 
ten dienste stellen van een ruimere waaier 
van belanghebbenden;

Or. en

Amendement 168
Gunnar Beck, Jörg Meuthen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quinquies. wijst erop dat de eurozone 
een club is die de lidstaten kunnen 
verlaten zonder dat ze uit de Unie 
stappen; vraagt de Commissie te komen 
met een voorstel dat daartoe een 
ondersteunend wettelijk kader schept; 
herinnert de Commissie eraan dat 
beschikken over correcte procedures de 
voorkeur verdient boven te moeten 
omgaan met een chaotische uittreding die 
altijd kan plaatsvinden zodra er opnieuw 
financiële onrust is;

Or. en

Amendement 169
Aurore Lalucq, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, Csaba Molnár, 
Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Paul Tang, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 sexies. benadrukt dat in de 
afgelopen periode de reële loongroei is 
achtergebleven bij de groei van de 
productiviteit, terwijl zich op de 
arbeidsmarkt verbeteringen hebben 
voorgedaan; beklemtoont tegen deze 
achtergrond dat er in bepaalde sectoren 
en gebieden ruimte is voor hogere 
beloningen ter waarborging van een 
goede levensstandaard, rekening houdend 
met de noodzaak om de armoede, met 
inbegrip van de toenemende armoede 
onder werkenden, en de ongelijkheid aan 
te pakken en de groei te stimuleren;

Or. en
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Amendement 170
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 sexies. beklemtoont dat de 
aanhoudende overschotten op de lopende 
rekening het logische gevolg zijn van het 
feit dat verschillende economieën 
gedwongen zijn een gemeenschappelijke 
munteenheid te hanteren; stelt voor dat 
deze onevenwichtigheden blijven bestaan 
maar na verloop van tijd worden 
weggewerkt in een stelsel van flexibele 
wisselkoersen waarin aanpassingen aan 
de hand van muntdevaluaties mogelijk 
zijn; is van mening dat de huidige 
tekorten op de lopende rekening in de 
eurozone aantonen dat in de lidstaten met 
die huidige tekorten interne devaluatie en 
hervorming noodzakelijk zijn; herinnert 
de lidstaten met huidige tekorten op de 
lopende rekening eraan dat ze 
waarschijnlijk al bankroet zouden zijn 
geweest als de ECB geen flankerend 
begrotingsbeleid had gevoerd, en 
herinnert de ECB eraan dat ze daarmee 
haar mandaat heeft geschonden; merkt op 
dat de huidige overschotten op de lopende 
rekening erop wijzen dat een lidstaat 
minder consumeert dan hij zou kunnen, 
hetgeen de consumenten schade 
toebrengt; verwerpt elk mechanisme dat 
voorziet in overdrachten van lidstaten met 
een overschot naar andere lidstaten;

Or. en

Amendement 171
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Gabriele Bischoff
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 septies. dringt aan op verdere 
stabilisering van de eurozone door 
vergroting van haar capaciteit om 
grootschalige economische schokken en 
de respectievelijke gevolgen voor de 
arbeidsmarkt op te vangen door middel 
van de invoering van een Europese 
werkloosheidsverzekeringsregeling, 
waarin een mechanisme voor 
zelfverzekering voor nationale 
werkloosheidsverzekeringsregelingen 
wordt gecombineerd met een Europese 
herverzekering als een 
solidariteitsmechanisme voor extreme 
schokken; dringt bovendien aan op de 
toezegging om vooruitgang te boeken 
inzake een EU-kaderrichtlijn die een 
toereikend minimuminkomen garandeert;

Or. en

Amendement 172
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 septies. is gekant tegen het gebruik 
van het Europees stabiliteitsmechanisme 
(ESM) als achtervangmechanisme voor 
het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds; 
herinnert de lidstaten eraan dat het ESM 
een begrotingsinstelling is aangezien het 
van middelen wordt voorzien en wordt 
gewaarborgd door geld van de 
belastingbetalers via de begroting van de 
lidstaten; verwerpt elk budgettair vangnet 
in de bankenunie om te voorkomen dat er 
een beroep wordt gedaan op met publieke 
middelen gefinancierde bankreddingen;
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Or. en

Amendement 173
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Francesca Donato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 octies. is gekant tegen het voorstel 
van de Commissie om het ESM om te 
vormen tot een Europees Monetair 
Fonds; wijst erop dat er geen geschikte 
rechtsgrond bestaat om het ESM op te 
nemen in het wettelijk kader van de Unie; 
herinnert eraan dat het ESM uitgaat van 
het unanimiteitsprincipe, dat elk lid van 
het ESM een vetorecht geeft; vraagt in 
plaats daarvan om het ESM zo spoedig 
mogelijk uit te faseren;

Or. en

Amendement 174
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 nonies. merkt op dat er nog steeds 
wordt gediscussieerd over wat de juiste 
rechtsgrond is voor de oprichting van het 
EDIS en het voorgestelde Europees 
depositoverzekeringsfonds; wijst erop dat 
artikel 114 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie geen 
geschikte rechtsgrond is voor de 
aanpassing van het EDIS. herinnert 
eraan dat de rentabiliteit van de banken 
afhangt van het economische, fiscale en 
begrotingsbeleid van de lidstaten, en dat 
dit beleid tot hun nationale 
verantwoordelijkheden behoort; is van 
mening dat de rentabiliteit van de banken 
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van belang is voor de veiligheid van de 
deposito’s; verwerpt het EDIS aangezien 
het zou leiden tot een moreel risico;

Or. en

Amendement 175
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Francesca Donato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 decies. wijst de lidstaten die 
momenteel deelnemen aan het 
wisselkoersmechanisme (ERM II) erop 
dat hun economisch en monetair welzijn 
afhankelijk is van het lot van de 
eurozone; is van mening dat de vaste 
wisselkoers ten opzichte van de euro de 
diepere oorzaak is van verschillende 
onevenwichtigheden in deze lidstaten, 
bijvoorbeeld vastgoedbubbels;

Or. en

Amendement 176
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is het ermee eens dat de 
economische opleving moet worden 
ondersteund door openbare en particuliere 
investeringen, met name in innovatie, en 
merkt op dat er in de eurozone nog steeds 
sprake is van een investeringskloof; is 
verheugd dat de investeringen in sommige 
lidstaten al het niveau van vóór de crisis 
overstijgen, en betreurt dat de 
investeringen in andere lidstaten 

12. is het ermee eens dat de 
economische opleving moet worden 
ondersteund door verdere particuliere 
investeringen, met name in innovatie, en 
merkt op dat er in de eurozone nog steeds 
sprake is van een investeringskloof, 
ondanks het feit dat de eurozone reeds 
jaren profiteert van uitzonderlijk lage 
rentetarieven en dat de 
financieringsvoorwaarden er zeer gunstig 
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achterblijven of niet genoeg op snelheid 
komen;

blijven en ondanks het EFSI; is verheugd 
dat de investeringen in sommige lidstaten 
al het niveau van vóór de crisis overstijgen, 
en betreurt dat de investeringen in andere 
lidstaten achterblijven of niet genoeg op 
snelheid komen; onderstreept dat de ECB 
er met haar lagerentebeleid niet in 
geslaagd is de investeringen te stimuleren 
en vraagt daarom het rentebeleid zo 
spoedig mogelijk te normaliseren;

Or. en

Amendement 177
Margarida Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is het ermee eens dat de 
economische opleving moet worden 
ondersteund door openbare en particuliere 
investeringen, met name in innovatie, en 
merkt op dat er in de eurozone nog steeds 
sprake is van een investeringskloof; is 
verheugd dat de investeringen in sommige 
lidstaten al het niveau van vóór de crisis 
overstijgen, en betreurt dat de 
investeringen in andere lidstaten 
achterblijven of niet genoeg op snelheid 
komen;

12. is het ermee eens dat de 
economische opleving moet worden 
ondersteund door openbare en particuliere 
investeringen, met name investeringen ten 
gunste van de convergentie zoals sociale 
investeringen, investeringen in innovatie 
en digitale infrastructuur en 
investeringen ter ondersteuning van de 
transitie naar een koolstofneutrale 
economie, en merkt op dat er in de 
eurozone nog steeds sprake is van een 
investeringskloof; is verheugd dat de 
investeringen in sommige lidstaten al het 
niveau van vóór de crisis overstijgen, en 
betreurt dat de investeringen in andere 
lidstaten achterblijven of niet genoeg op 
snelheid komen;

Or. en

Amendement 178
Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin, 
Nicola Beer
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

is het ermee eens dat de economische 
opleving moet worden ondersteund door 
openbare en particuliere investeringen, met 
name in innovatie, en merkt op dat er in de 
eurozone nog steeds sprake is van een 
investeringskloof; is verheugd dat de 
investeringen in sommige lidstaten al het 
niveau van vóór de crisis overstijgen, en 
betreurt dat de investeringen in andere 
lidstaten achterblijven of niet genoeg op 
snelheid komen;

12. is het ermee eens dat de 
economische opleving moet worden 
ondersteund door openbare en particuliere 
investeringen, met name in onderwijs, 
onderzoek en innovatie, in de 
digitalisering en in duurzaam vervoer en 
energieoplossingen, en merkt op dat er in 
de eurozone nog steeds sprake is van een 
investeringskloof; is verheugd dat de 
investeringen in sommige lidstaten al het 
niveau van vóór de crisis overstijgen, en 
betreurt dat de investeringen in andere 
lidstaten achterblijven of niet genoeg op 
snelheid komen;

Or. en

Amendement 179
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Csaba Molnár, Pedro Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is het ermee eens dat de 
economische opleving moet worden 
ondersteund door openbare en particuliere 
investeringen, met name in innovatie, en 
merkt op dat er in de eurozone nog steeds 
sprake is van een investeringskloof; is 
verheugd dat de investeringen in sommige 
lidstaten al het niveau van vóór de crisis 
overstijgen, en betreurt dat de 
investeringen in andere lidstaten 
achterblijven of niet genoeg op snelheid 
komen; 

12. is het ermee eens dat de 
economische opleving moet worden 
ondersteund door openbare en particuliere 
investeringen, met name in innovatie, en 
merkt op dat er in de eurozone nog steeds 
sprake is van een investeringskloof; is 
verheugd dat de investeringen in sommige 
lidstaten al het niveau van vóór de crisis 
overstijgen, en betreurt dat de 
investeringen in andere lidstaten 
achterblijven of niet genoeg op snelheid 
komen; beklemtoont dat de investeringen 
op EU-niveau met gemiddeld 2,3 punten 
en in de eurozone met gemiddeld 2,7 
punten zijn gedaald; merkt op dat ze in 
2017 20,1 % van het Europese bbp 
bedroegen, terwijl dat tien jaar geleden 
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22,4 % was;

Or. en

Amendement 180
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is het ermee eens dat de 
economische opleving moet worden 
ondersteund door openbare en particuliere 
investeringen, met name in innovatie, en 
merkt op dat er in de eurozone nog steeds 
sprake is van een investeringskloof; is 
verheugd dat de investeringen in sommige 
lidstaten al het niveau van vóór de crisis 
overstijgen, en betreurt dat de 
investeringen in andere lidstaten 
achterblijven of niet genoeg op snelheid 
komen;

12. is het ermee eens dat de 
economische opleving moet worden 
ondersteund door openbare en particuliere 
investeringen, met name in innovatie, en 
merkt op dat er in de eurozone nog steeds 
sprake is van een investeringskloof; is 
verheugd dat de investeringen in sommige 
lidstaten al het niveau van vóór de crisis 
overstijgen, en betreurt dat de openbare en 
particuliere investeringen in andere 
lidstaten nog steeds ernstig, direct en 
indirect, beperkt worden door 
aanpassingsprocessen op basis van een 
restrictief in plaats van een groeigericht 
begrotingsbeleid;

Or. en

Amendement 181
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is het ermee eens dat de 
economische opleving moet worden 
ondersteund door openbare en particuliere 
investeringen, met name in innovatie, en 
merkt op dat er in de eurozone nog steeds 
sprake is van een investeringskloof; is 
verheugd dat de investeringen in sommige 

12. is het ermee eens dat de 
economische opleving moet worden 
ondersteund door openbare en particuliere 
investeringen, met name in innovatie, en 
merkt op dat er in de eurozone nog steeds 
sprake is van een investeringskloof; is 
verheugd dat de investeringen in sommige 
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lidstaten al het niveau van vóór de crisis 
overstijgen, en betreurt dat de 
investeringen in andere lidstaten 
achterblijven of niet genoeg op snelheid 
komen;

lidstaten al het niveau van vóór de crisis 
overstijgen, en betreurt dat de 
investeringen in andere lidstaten 
achterblijven of niet genoeg op snelheid 
komen; verzoekt de lidstaten een 
regelgevingskader tot stand te brengen dat 
voorspelbaar is en dat particuliere 
investeringen ondersteunt;

Or. en

Amendement 182
Alfred Sant

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

is het ermee eens dat de economische 
opleving moet worden ondersteund door 
openbare en particuliere investeringen, met 
name in innovatie, en merkt op dat er in de 
eurozone nog steeds sprake is van een 
investeringskloof; is verheugd dat de 
investeringen in sommige lidstaten al het 
niveau van vóór de crisis overstijgen, en 
betreurt dat de investeringen in andere 
lidstaten achterblijven of niet genoeg op 
snelheid komen;

12. is het ermee eens dat de 
economische opleving moet worden 
ondersteund door openbare en particuliere 
investeringen, met name in onderzoek en 
innovatie, in schonere energie en 
vervoersinfrastructuur; merkt op dat er in 
de eurozone nog steeds sprake is van een 
investeringskloof; is verheugd dat de 
investeringen in sommige lidstaten al het 
niveau van vóór de crisis overstijgen, en 
betreurt dat de investeringen in andere 
lidstaten achterblijven of niet genoeg op 
snelheid komen;

Or. en

Amendement 183
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is het ermee eens dat de 
economische opleving moet worden 

12. is het ermee eens dat de 
economische opleving moet worden 
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ondersteund door openbare en particuliere 
investeringen, met name in innovatie, en 
merkt op dat er in de eurozone nog steeds 
sprake is van een investeringskloof; is 
verheugd dat de investeringen in sommige 
lidstaten al het niveau van vóór de crisis 
overstijgen, en betreurt dat de 
investeringen in andere lidstaten 
achterblijven of niet genoeg op snelheid 
komen;

ondersteund door openbare en particuliere 
investeringen, met name in innovatie en de 
ecologische transformatie, en merkt op dat 
er in de eurozone nog steeds sprake is van 
een investeringskloof; is verheugd dat de 
investeringen in sommige lidstaten al het 
niveau van vóór de crisis overstijgen, en 
betreurt dat de investeringen in andere 
lidstaten achterblijven of niet genoeg op 
snelheid komen;

Or. en

Amendement 184
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is het ermee eens dat de 
economische opleving moet worden 
ondersteund door openbare en particuliere 
investeringen, met name in innovatie, en 
merkt op dat er in de eurozone nog steeds 
sprake is van een investeringskloof; is 
verheugd dat de investeringen in sommige 
lidstaten al het niveau van vóór de crisis 
overstijgen, en betreurt dat de 
investeringen in andere lidstaten 
achterblijven of niet genoeg op snelheid 
komen;

12. is het ermee eens dat de 
economische opleving moet worden 
ondersteund door openbare en particuliere 
investeringen, met name in de groene 
economie en innovatie, en merkt op dat er 
in de eurozone nog steeds sprake is van een 
grote investeringskloof; is verheugd dat de 
investeringen in sommige lidstaten al het 
niveau van vóór de crisis overstijgen, en 
betreurt dat de investeringen in andere 
lidstaten achterblijven of niet genoeg op 
snelheid komen;

Or. en

Amendement 185
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is het ermee eens dat de 12. is het ermee eens dat de 
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economische opleving moet worden 
ondersteund door openbare en particuliere 
investeringen, met name in innovatie, en 
merkt op dat er in de eurozone nog steeds 
sprake is van een investeringskloof; is 
verheugd dat de investeringen in sommige 
lidstaten al het niveau van vóór de crisis 
overstijgen, en betreurt dat de 
investeringen in andere lidstaten 
achterblijven of niet genoeg op snelheid 
komen;

economische opleving moet worden 
ondersteund door openbare en particuliere 
investeringen, met name in innovatie en 
groene investeringen, en merkt op dat er in 
de eurozone nog steeds sprake is van een 
investeringskloof; is verheugd dat de 
investeringen in sommige lidstaten al het 
niveau van vóór de crisis overstijgen, en 
betreurt dat de investeringen in andere 
lidstaten achterblijven of niet genoeg op 
snelheid komen;

Or. en

Amendement 186
Georgios Kyrtsos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is het ermee eens dat de 
economische opleving moet worden 
ondersteund door openbare en particuliere 
investeringen, met name in innovatie, en 
merkt op dat er in de eurozone nog steeds 
sprake is van een investeringskloof; is 
verheugd dat de investeringen in sommige 
lidstaten al het niveau van vóór de crisis 
overstijgen, en betreurt dat de 
investeringen in andere lidstaten 
achterblijven of niet genoeg op snelheid 
komen;

12. is het ermee eens dat de 
economische opleving moet worden 
ondersteund door openbare en particuliere 
investeringen, met name in innovatie, en 
merkt op dat er in de eurozone nog steeds 
sprake is van een investeringskloof; is 
verheugd dat de investeringen in sommige 
lidstaten al het niveau van vóór de crisis 
overstijgen, en betreurt dat de 
investeringen in andere lidstaten 
achterblijven of niet genoeg op snelheid 
komen; onderstreept dat er dynamische 
groei nodig is in investeringen in de 
groene transitie;

Or. en

Amendement 187
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. vraagt de Commissie om in het 
kader van de herziening van de 
begrotingsregels een afschrijvingsregeling 
voor investeringen in te voeren waarbij 
rekening wordt gehouden met openbare 
investeringen die gericht zijn op 
duurzaamheid, zodat bepaalde openbare 
investeringen een gekwalificeerde 
behandeling kunnen krijgen en de kosten 
kunnen worden gespreid over de gehele 
levenscyclus van de desbetreffende 
openbare investeringen;

Or. en

Amendement 188
Margarida Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. beklemtoont, in het kader van de 
afname van openbare investeringen ten 
gevolge van 
begrotingsaanpassingsprocessen, dat de 
werking van het stabiliteits- en groeipact 
moet worden verbeterd; verzoekt de 
Commissie daarom het 
flexibiliteitselement in het stabiliteits- en 
groeipact te versterken en openbare 
investeringen (namelijk sociale 
investeringen en investeringen in de 
ecologische transitie), nationale bijdragen 
aan het meerjarig financieel kader en 
medefinanciering uit de EU-fondsen uit te 
sluiten van de berekening van het 
nationale begrotingstekort;

Or. en
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Amendement 189
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. beklemtoont dat het beginsel van 
Europese meerwaarde de hoeksteen van 
alle door de EU gefinancierde 
investeringen dient te vormen; wijst erop 
dat EU-financiering gepaard moet gaan 
met meetbare doelstellingen en outputs, 
waaronder een kwantificeerbaar en 
vergelijkbaar evaluatiemechanisme dat 
het mogelijk maakt de doeltreffendheid 
van de afzonderlijke EU-programma’s te 
vergelijken en te rangschikken; 
onderstreept het belang van 
verantwoordingsplicht en transparantie 
voor instanties die EU-financiering 
ontvangen;

Or. en

Amendement 190
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Joachim Schuster, Csaba Molnár, 
Pedro Marques, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. beklemtoont dat verhoging van de 
overheidsinvesteringen en de hogere 
lonen een eerste vereiste is voor een 
inclusieve, duurzame en ecologische 
transitie waarbij de werkloosheid wordt 
verminderd;

Or. en
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Amendement 191
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. onderstreept dat het belangrijk is 
een evenwichtig macro-economisch beleid 
te ontwikkelen om de sociale en 
economische verschillen in de Europese 
Unie te verminderen; wijst erop dat het 
belangrijk is de Overeenkomst van Parijs 
uit te voeren en een inclusieve 
samenleving te bevorderen;

Or. en

Amendement 192
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. wijst op de dringende behoefte aan 
een volwaardige kapitaalmarktenunie, 
aangezien beter geïntegreerde markten 
particuliere risicodelings- en 
risicobeperkingsmechanismen zouden 
kunnen verschaffen, evenals vlottere 
toegang tot financiering voor de reële 
economie zodat ook particuliere 
investeringen worden gestimuleerd;

Or. en

Amendement 193
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Joachim Schuster, Csaba Molnár, 
Pedro Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

12 ter.  beklemtoont, in het kader van de 
afname van openbare investeringen ten 
gevolge van 
begrotingsaanpassingsprocessen, dat de 
werking van het stabiliteits- en groeipact 
verder moet worden verbeterd; verzoekt de 
Commissie daarom het stabiliteits- en 
groeipact om te zetten in een gouden regel 
waarbij investeringsuitgaven voor de 
ecologische transitie en sociale 
doeleinden worden uitgesloten van de 
berekening van het begrotingstekort, 
zodat deze een belangrijk instrument van 
structurele beleidsmaatregelen wordt voor 
de lidstaten;

Or. en

Amendement 194
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. vraagt de lidstaten om, met 
volledige inachtneming van het 
stabiliteits- en groeipact, openbare en 
particuliere investeringen te 
ondersteunen, de kwaliteit en 
samenstelling van de overheidsfinanciën 
te verbeteren en opnieuw 
begrotingsbuffers aan te leggen, met 
name in eurozonelanden met een hoge 
overheidsschuld;

Schrappen

Or. en

Amendement 195
José Gusmão, Ernest Urtasun
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. vraagt de lidstaten om, met 
volledige inachtneming van het 
stabiliteits- en groeipact, openbare en 
particuliere investeringen te ondersteunen, 
de kwaliteit en samenstelling van de 
overheidsfinanciën te verbeteren en 
opnieuw begrotingsbuffers aan te leggen, 
met name in eurozonelanden met een hoge 
overheidsschuld;

13. vraagt de lidstaten om openbare en 
particuliere investeringen te ondersteunen 
en de kwaliteit en samenstelling van de 
overheidsfinanciën te verbeteren, met name 
in eurozonelanden met een hoge 
overheidsschuld;

Or. en

Amendement 196
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Joachim Schuster, Csaba Molnár, 
Pedro Marques, Paul Tang, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. vraagt de lidstaten om, met volledige 
inachtneming van het stabiliteits- en 
groeipact, openbare en particuliere 
investeringen te ondersteunen, de kwaliteit 
en samenstelling van de overheidsfinanciën 
te verbeteren en opnieuw begrotingsbuffers 
aan te leggen, met name in eurozonelanden 
met een hoge overheidsschuld;

13. vraagt de lidstaten om openbare en 
particuliere investeringen te ondersteunen, 
de kwaliteit en samenstelling van de 
overheidsfinanciën te verbeteren en 
opnieuw begrotingsbuffers aan te leggen, 
met name in eurozonelanden met een hoge 
overheidsschuld;

Or. en

Amendement 197
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. vraagt de lidstaten om, met 
volledige inachtneming van het stabiliteits- 
en groeipact, openbare en particuliere 
investeringen te ondersteunen, de kwaliteit 
en samenstelling van de overheidsfinanciën 
te verbeteren en opnieuw begrotingsbuffers 
aan te leggen, met name in eurozonelanden 
met een hoge overheidsschuld;

13. vraagt de lidstaten om, met 
volledige inachtneming van het stabiliteits- 
en groeipact, openbare en particuliere 
investeringen te ondersteunen, de kwaliteit 
en samenstelling van de overheidsfinanciën 
te verbeteren en opnieuw begrotingsbuffers 
aan te leggen, met name in eurozonelanden 
met een hoge overheidsschuld; vraagt de 
lidstaten om te voorkomen dat 
stimulansen in het leven worden geroepen 
die verstorend zouden kunnen werken en 
om ervoor te zorgen dat groenere en 
belangrijke investeringsuitgaven worden 
bevorderd om de transitie naar een 
ecologisch duurzame en koolstofarme 
economie mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 198
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. vraagt de lidstaten om, met 
volledige inachtneming van het stabiliteits- 
en groeipact, openbare en particuliere 
investeringen te ondersteunen, de kwaliteit 
en samenstelling van de overheidsfinanciën 
te verbeteren en opnieuw begrotingsbuffers 
aan te leggen, met name in eurozonelanden 
met een hoge overheidsschuld;

13. vraagt de lidstaten om, met 
volledige inachtneming van het stabiliteits- 
en groeipact, investeringen te 
ondersteunen, de kwaliteit en samenstelling 
van de overheidsfinanciën te verbeteren en 
opnieuw begrotingsbuffers aan te leggen, 
met name in eurozonelanden met een hoge 
overheidsschuld;

Or. en

Amendement 199
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. onderstreept dat het, ter 
voorkoming van de ontmoediging van 
overheidsinvesteringen en ter bevordering 
van het groeipotentieel, noodzakelijk is de 
flexibiliteitsclausule en de huidige regels 
van het stabiliteits- en groeipact te herzien 
ter invoering van een daadwerkelijke 
gouden regel voor investeringen waarmee 
productieve overheidsinvesteringen en 
nationale bijdragen aan Europese 
fondsen worden uitgesloten van de 
berekening van begrotingstekorten;

Or. en

Amendement 200
Pedro Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. beklemtoont dat een bloeiende 
Europese economie niet zozeer wordt 
bereikt door erop te vertrouwen dat zij van 
cyclische factoren herstelt, maar wel door 
openbare en particuliere investeringen, 
innovatie en de ontwikkeling van 
vaardigheden aan te moedigen en door de 
binnenlandse vraag te stimuleren;

Or. en

Amendement 201
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. erkent dat overheidsinvesteringen 
beperkt zijn aangezien zij schaarse 
middelen vormen die doorgaans door de 
belastingbetalers gefinancierd zijn; 
onderstreept dat overheidsinvesteringen 
volgens hun doeltreffendheid moeten 
worden geprioriteerd om de economische 
groei te ondersteunen;

Or. en

Amendement 202
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. beklemtoont dat een bloeiende 
Europese economie niet zozeer wordt 
bereikt door erop te vertrouwen dat zij van 
cyclische factoren herstelt, maar wel door 
overheidsinvesteringen aan te moedigen 
en de binnenlandse vraag te stimuleren;

Or. en

Amendement 203
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. beklemtoont de voordelen voor de 
begroting van maatregelen in verband met 
de doeltreffendheid van investeringen en 
een vergelijking van de kwaliteit van 
investeringen; beveelt de Commissie aan 
om het rendement van door de EU 
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gefinancierde projecten stelselmatig te 
monitoren en de evaluatiecriteria bekend 
te maken om zoveel mogelijk voordeel te 
halen uit publieke toetsing;

Or. en

Amendement 204
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Joachim Schuster, Csaba Molnár, Pedro Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. waarschuwt dat hoe langer het 
huidige bezuinigingsbeleid – dat in de 
eerste plaats op lagere uitgaven gericht is 
– zonder een doeltreffend 
investeringsprogramma voor het 
genereren van inkomen door groei, 
sociale cohesie en solidariteit wordt 
voortgezet, hoe duidelijker het zal worden 
dat de economische convergentie en 
welvaart van Europa worden bedreigd 
door de toenemende sociale ongelijkheid;

Or. en

Amendement 205
Aurore Lalucq

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 quater. onderstreept dat sociale 
investeringen noodzakelijk zijn om de 
sociale rechten en normen te waarborgen 
die toegang verlenen tot essentiële 
diensten, met name betaalbare 
gezondheidszorg en huisvesting, een 
toereikend minimuminkomen en sociale 
bescherming;
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Or. en

Amendement 206
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat investeringen in 
materiële en immateriële activa met het 
oog op meer productiviteit, vaardigheden 
en innovatie, samen met de 
groeibevorderende structurele 
hervormingen, het groeipotentieel op 
lange termijn zullen verhogen;

Schrappen

Or. en

Amendement 207
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat investeringen in 
materiële en immateriële activa met het 
oog op meer productiviteit, vaardigheden 
en innovatie, samen met de 
groeibevorderende structurele 
hervormingen, het groeipotentieel op lange 
termijn zullen verhogen;

14. onderstreept dat investeringen in 
materiële en immateriële activa met het 
oog op meer productiviteit, vaardigheden 
en innovatie, samen met de 
groeibevorderende maatschappelijk 
evenwichtige en duurzame hervormingen, 
het groeipotentieel op lange termijn zullen 
verhogen;

Or. en

Amendement 208
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat investeringen in 
materiële en immateriële activa met het 
oog op meer productiviteit, vaardigheden 
en innovatie, samen met de 
groeibevorderende structurele 
hervormingen, het groeipotentieel op lange 
termijn zullen verhogen;

14. onderstreept dat investeringen in 
materiële en immateriële activa met het 
oog op meer productiviteit, vaardigheden 
en innovatie, en met het oog op de 
ecologische transformatie, samen met de 
groeibevorderende structurele 
hervormingen, het groeipotentieel op lange 
termijn zullen verhogen;

Or. en

Amendement 209
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat investeringen in 
materiële en immateriële activa met het 
oog op meer productiviteit, vaardigheden 
en innovatie, samen met de 
groeibevorderende structurele 
hervormingen, het groeipotentieel op lange 
termijn zullen verhogen;

14. onderstreept dat investeringen in 
materiële en immateriële activa met het 
oog op meer productiviteit, vaardigheden 
en innovatie, samen met de 
groeibevorderende, maatschappelijk 
evenwichtige structurele hervormingen, het 
groeipotentieel op lange termijn zullen 
verhogen;

Or. en

Amendement 210
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, 
Joachim Schuster, Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat investeringen in 
materiële en immateriële activa met het 
oog op meer productiviteit, vaardigheden 
en innovatie, samen met de 
groeibevorderende structurele 
hervormingen, het groeipotentieel op lange 
termijn zullen verhogen;

14. onderstreept dat investeringen in 
materiële en immateriële activa met het 
oog op meer productiviteit, vaardigheden 
en innovatie, samen met de 
groeibevorderende, maatschappelijk 
evenwichtige structurele hervormingen, het 
groeipotentieel op lange termijn zullen 
verhogen;

Or. en

Amendement 211
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Paul Tang, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt dat de ondersteuning 
van de overgang naar een koolstofarme 
en circulaire economie nieuwe banen zal 
opleveren in de dienstensector en zal 
bijdragen aan de verwezenlijking van 
nieuwe en duurzamere producten en 
markten; benadrukt dat investeringen ter 
bevordering van deze overgang zowel op 
nationaal als EU-niveau aanzienlijk 
moeten worden verhoogd;

Or. en

Amendement 212
Frances Fitzgerald

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. merkt op dat het huisvestingsbeleid 
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een belangrijke plaats inneemt in het 
Europees Semester van 2019, aangezien 
de Commissie het volgende heeft 
verklaard: “De ontwikkelingen op de 
woningmarkt kunnen van invloed zijn op 
de financiële stabiliteit en vergen dus 
maatregelen in sommige lidstaten”; 
onderstreept dat de EU via programma’s 
zoals het Europees Fonds voor 
strategische investeringen (EFSI) en de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF) steun kan 
verlenen aan inspanningen van de 
lidstaten om de huizenvoorraad te 
vergroten en betaalbare en adequate 
huisvesting te verschaffen; vraagt de 
Commissie voorts om het potentieel te 
onderzoeken van nieuwe wettelijke en 
financiële instrumenten die gebruikt 
zouden kunnen worden om problemen in 
de huizenmarkt in de EU aan te pakken;

Or. en

Amendement 213
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. waarschuwt dat de bevordering 
van investeringen niet moet worden 
gezien als een alternatief voor 
hervormingen ter stimulering van de 
productiviteit;

Or. en

Amendement 214
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Paul Tang, Costas Mavrides
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. verzoekt de Commissie de kloof 
tussen de behoefte aan groene 
investeringen en de concrete realisatie 
daarvan te beoordelen, met inbegrip van 
een jaarlijkse analyse van de behoefte aan 
groene investeringen; pleit voor jaarlijkse 
monitoring van de uitvoering van groene 
investeringen in elke lidstaat;

Or. en

Amendement 215
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. herinnert eraan dat de hoge 
belastingtarieven in Europa een 
belemmering voor investeringen en banen 
vormen;

Or. en

Amendement 216
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques

Ontwerpresolutie
Kopje 3 bis (nieuw) (na paragraaf 14 ter)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. Belastingen

Or. en



PE641.128v02-00 110/135 AM\1189091NL.docx

NL

Amendement 217
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Paul Tang, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quinquies. herhaalt dat het aanpakken 
van strategieën voor agressieve 
belastingplanning cruciaal is voor een 
billijke behandeling van belastingbetalers, 
de bescherming van de 
overheidsfinanciën, de instandhouding 
van de sociale cohesie en de bestrijding 
van ongelijkheid;

Or. en

Amendement 218
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Paul Tang, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 sexies. wijst er uitdrukkelijk op dat 
het nodig is een ambitieuze openbare 
verslaggeving per land en 
gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting (CCCTB) toe te 
passen;

Or. en

Amendement 219
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, 
Joachim Schuster, Csaba Molnár, Pedro Marques, Paul Tang, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 septies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 septies. herinnert eraan dat de 
aanbevelingen van de Bijzondere 
Commissie financiële misdrijven, 
belastingontduiking en 
belastingontwijking (TAX3) moeten 
worden uitgevoerd; benadrukt dat de 
complexiteit van belastingstelsels kan 
leiden tot mazen in de wetgeving die 
constructies voor belastingfraude zoals 
cum-ex in de hand werken;

Or. en

Amendement 220
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Paul Tang, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 octies. dringt aan op een sterkere 
coördinatie en harmonisatie van 
belastingen, met als doel het - over een 
periode van tien jaar - verkleinen van de 
verschillen tussen de lidstaten, waarmee 
het voor bedrijven minder aantrekkelijk 
zal zijn zich ergens anders te vestigen;

Or. en

Amendement 221
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 nonies. vraagt om in Europa een 
minimale vennootschapsbelasting van 
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20 % toe te passen;

Or. en

Amendement 222
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is het eens met de aanbevelingen 
van de Raad dat de lidstaten hun 
groeipotentieel moeten vergroten door 
hun economieën te moderniseren en hun 
veerkracht te vergroten;

Schrappen

Or. en

Amendement 223
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Margarida Marques, Joachim Schuster, Csaba 
Molnár, Pedro Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is het eens met de aanbevelingen van 
de Raad dat de lidstaten hun 
groeipotentieel moeten vergroten door 
hun economieën te moderniseren en hun 
veerkracht te vergroten;

15. neemt nota van de aanbevelingen van 
de Raad maar is van mening dat de 
lidstaten hun overheidsinvesteringen ook 
moeten doen toenemen, voornamelijk 
investeringen in de ecologische transitie 
en sociale investeringen;

Or. en

Amendement 224
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. is het eens met de aanbevelingen 
van de Raad dat de lidstaten hun 
groeipotentieel moeten vergroten door hun 
economieën te moderniseren en hun 
veerkracht te vergroten;

14. is het eens met de aanbevelingen 
van de Raad dat de lidstaten hun 
groeipotentieel moeten vergroten door hun 
economieën te moderniseren en hun 
duurzaamheidsveerkracht te vergroten; 
onderstreept dat het Europees Semester 
dringend moet worden vergroend en dat 
de economie van de EU meer in het 
algemeen een groene transitie moet 
doormaken;

Or. en

Amendement 225
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Margarida Marques, Joachim 
Schuster, Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. beklemtoont dat verbeteringen in 
de werking van het Europees Semester 
een wijziging zullen veronderstellen van 
de manier waarop de landspecifieke 
aanbevelingen worden opgesteld, 
goedgekeurd en toegepast; is van mening 
dat het beleidsresultaat verder moet reiken 
dan de huidige opvatting van structurele 
hervormingen en 
begrotingsconsolidatiemaatregelen, en dat 
er moet worden gestreefd naar 
maatschappelijk en ecologisch duurzame 
hervormingen die de nodige economische, 
sociale en milieutransformaties op gang 
kunnen brengen ter bevordering van 
ieders welzijn met behulp van duurzame 
groei, inclusiviteit en cohesie, en 
kwalitatief hoogwaardige banen;

Or. en
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Amendement 226
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. stelt voor dat elke lidstaat alle 
gevolgen moet dragen van het economisch 
beleid dat deze gekozen heeft; vraagt 
daarom nationale insolventieprocedures 
in te voeren voor lidstaten van de 
eurozone;

Or. en

Amendement 227
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. betreurt dat 60 % van de LSA’s in 
2018 niet of met slechts beperkte 
vooruitgang zijn uitgevoerd; onderstreept 
dat dit cijfer over de uitvoering van LSA’s 
in 2018 slechter is dan dat van 2017;

Or. en

Amendement 228
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat de LSA’s die tot 2018 
zijn gedaan, voor meer dan twee derde 
zijn uitgevoerd en dat er ten minste enige 
vooruitgang is geboekt; betreurt echter 

Schrappen
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dat er tekenen zijn dat er wordt 
teruggekrabbeld wat betreft bepaalde 
elementen van belangrijke hervormingen 
die in het verleden zijn goedgekeurd, en 
maakt zich zorgen over het engagement 
van de lidstaten ten aanzien van de LSA’s, 
aangezien er met de huidige 
aanbevelingen minder vooruitgang is 
geboekt dan de voorgaande jaren;

Or. en

Amendement 229
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Francesca Donato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat de LSA’s die tot 2018 
zijn gedaan, voor meer dan twee derde 
zijn uitgevoerd en dat er ten minste enige 
vooruitgang is geboekt; betreurt echter 
dat er tekenen zijn dat er wordt 
teruggekrabbeld wat betreft bepaalde 
elementen van belangrijke hervormingen 
die in het verleden zijn goedgekeurd, en 
maakt zich zorgen over het engagement 
van de lidstaten ten aanzien van de LSA’s, 
aangezien er met de huidige 
aanbevelingen minder vooruitgang is 
geboekt dan de voorgaande jaren;

16. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie de lidstaten niet kan dwingen 
haar LSA’s na te leven;

Or. en

Amendement 230
Alfred Sant

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat de LSA’s die tot 2018 16. merkt op dat de LSA’s die tot 2018 
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zijn gedaan, voor meer dan twee derde zijn 
uitgevoerd en dat er ten minste enige 
vooruitgang is geboekt; betreurt echter dat 
er tekenen zijn dat er wordt 
teruggekrabbeld wat betreft bepaalde 
elementen van belangrijke hervormingen 
die in het verleden zijn goedgekeurd, en 
maakt zich zorgen over het engagement 
van de lidstaten ten aanzien van de LSA’s, 
aangezien er met de huidige 
aanbevelingen minder vooruitgang is 
geboekt dan de voorgaande jaren;

zijn gedaan, voor meer dan twee derde zijn 
uitgevoerd en dat er ten minste enige 
vooruitgang is geboekt;

Or. en

Amendement 231
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat de LSA’s die tot 2018 
zijn gedaan, voor meer dan twee derde zijn 
uitgevoerd en dat er ten minste enige 
vooruitgang is geboekt; betreurt echter dat er 
tekenen zijn dat er wordt teruggekrabbeld 
wat betreft bepaalde elementen van 
belangrijke hervormingen die in het verleden 
zijn goedgekeurd, en maakt zich zorgen over 
het engagement van de lidstaten ten aanzien 
van de LSA’s, aangezien er met de huidige 
aanbevelingen minder vooruitgang is 
geboekt dan de voorgaande jaren;

16. merkt op dat de LSA’s die tot 2018 
zijn gedaan, voor meer dan twee derde zijn 
uitgevoerd en dat er ten minste enige 
vooruitgang is geboekt; betreurt echter dat er 
tekenen zijn dat er wordt teruggekrabbeld 
wat betreft bepaalde elementen van 
belangrijke hervormingen die in het verleden 
zijn goedgekeurd;

Or. en

Amendement 232
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat de LSA’s die tot 2018 
zijn gedaan, voor meer dan twee derde zijn 
uitgevoerd en dat er ten minste enige 
vooruitgang is geboekt; betreurt echter dat 
er tekenen zijn dat er wordt 
teruggekrabbeld wat betreft bepaalde 
elementen van belangrijke hervormingen 
die in het verleden zijn goedgekeurd, en 
maakt zich zorgen over het engagement 
van de lidstaten ten aanzien van de LSA’s, 
aangezien er met de huidige aanbevelingen 
minder vooruitgang is geboekt dan de 
voorgaande jaren;

16. merkt op dat de LSA’s die tot 2018 
zijn gedaan, voor meer dan twee derde zijn 
uitgevoerd en dat er ten minste enige 
vooruitgang is geboekt; wijst er echter op 
dat er tekenen zijn dat er wordt 
teruggekrabbeld wat betreft bepaalde 
elementen van belangrijke hervormingen 
die in het verleden zijn goedgekeurd 
aangezien er met de huidige aanbevelingen 
minder vooruitgang is geboekt dan de 
voorgaande jaren; pleit voor een kritische 
beoordeling van de LSA’s, hun 
doeltreffendheid en hun geschiktheid ten 
aanzien van duurzame en inclusieve 
groei;

Or. en

Amendement 233Olivier Chastel, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin, 
Nicola Beer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat de LSA’s die tot 2018 
zijn gedaan, voor meer dan twee derde zijn 
uitgevoerd en dat er ten minste enige 
vooruitgang is geboekt; betreurt echter dat 
er tekenen zijn dat er wordt 
teruggekrabbeld wat betreft bepaalde 
elementen van belangrijke hervormingen 
die in het verleden zijn goedgekeurd, en 
maakt zich zorgen over het engagement 
van de lidstaten ten aanzien van de LSA’s, 
aangezien er met de huidige aanbevelingen 
minder vooruitgang is geboekt dan de 
voorgaande jaren;

16. merkt op dat, volgens de 
Commissie, de LSA’s die tot 2018 zijn 
gedaan, voor meer dan twee derde zijn 
uitgevoerd en dat er ten minste enige 
vooruitgang is geboekt; betreurt echter dat 
er tekenen zijn dat er wordt 
teruggekrabbeld wat betreft bepaalde 
elementen van belangrijke hervormingen 
die in het verleden zijn goedgekeurd, en 
maakt zich zorgen over het engagement 
van de lidstaten ten aanzien van de LSA’s, 
aangezien er met de huidige aanbevelingen 
minder vooruitgang is geboekt dan de 
voorgaande jaren; vraagt de Commissie 
om haar methodologie voor de 
beoordeling van de meerjarige 
vooruitgang inzake de uitvoering van de 
LSA’s openbaar te maken;
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Or. en

Amendement 234
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat de LSA’s die tot 2018 
zijn gedaan, voor meer dan twee derde zijn 
uitgevoerd en dat er ten minste enige 
vooruitgang is geboekt; betreurt echter dat 
er tekenen zijn dat er wordt 
teruggekrabbeld wat betreft bepaalde 
elementen van belangrijke hervormingen 
die in het verleden zijn goedgekeurd, en 
maakt zich zorgen over het engagement 
van de lidstaten ten aanzien van de LSA’s, 
aangezien er met de huidige aanbevelingen 
minder vooruitgang is geboekt dan de 
voorgaande jaren;

16. merkt op dat de LSA’s die tot 2018 
zijn gedaan, voor meer dan twee derde zijn 
uitgevoerd en dat er ten minste enige 
vooruitgang is geboekt; betreurt echter dat 
er tekenen zijn dat er wordt 
teruggekrabbeld wat betreft bepaalde 
elementen van belangrijke hervormingen 
die in het verleden zijn goedgekeurd, en 
maakt zich zorgen over het engagement 
van de lidstaten ten aanzien van de LSA’s, 
aangezien er met de huidige aanbevelingen 
minder vooruitgang is geboekt dan de 
voorgaande jaren; wijst erop dat een 
gestroomlijnder en doelgerichter 
Europees Semester de nationale inbreng 
en uitvoering van hervormingen door de 
lidstaten zou kunnen doen toenemen;

Or. en

Amendement 235
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat de LSA’s die tot 2018 
zijn gedaan, voor meer dan twee derde zijn 
uitgevoerd en dat er ten minste enige 
vooruitgang is geboekt; betreurt echter dat 
er tekenen zijn dat er wordt 
teruggekrabbeld wat betreft bepaalde 
elementen van belangrijke hervormingen 

16. merkt op dat de LSA’s die tot 2018 
zijn gedaan, voor meer dan twee derde zijn 
uitgevoerd en dat er ten minste enige 
vooruitgang is geboekt; betreurt echter dat 
er tekenen zijn dat er wordt 
teruggekrabbeld wat betreft bepaalde 
elementen van hervormingen die in het 
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die in het verleden zijn goedgekeurd, en 
maakt zich zorgen over het engagement 
van de lidstaten ten aanzien van de LSA’s, 
aangezien er met de huidige aanbevelingen 
minder vooruitgang is geboekt dan de 
voorgaande jaren;

verleden zijn goedgekeurd, en maakt zich 
zorgen over het engagement van de 
lidstaten ten aanzien van de LSA’s, 
aangezien er met de huidige aanbevelingen 
minder vooruitgang is geboekt dan de 
voorgaande jaren;

Or. en

Amendement 236
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. constateert met bezorgdheid dat de 
buitensporige overschotten op de lopende 
rekeningen in een aantal lidstaten de 
oorzaak zijn van verregaande macro-
economische onevenwichtigheden die een 
negatieve invloed hebben op de stabiliteit 
en duurzaamheid van de gehele Unie en 
zo het proces van het herstellen van het 
evenwicht tussen de economieën van de 
eurozone blokkeren; betreurt het feit dat 
de Commissie nooit de 
correctiemechanismen heeft aangewend 
die beschikbaar zijn in het kader van de 
procedure voor macro-economische 
onevenwichtigheden en verzoekt haar 
derhalve doeltreffende maatregelen vast te 
stellen om de opeenhoping van 
buitensporige tekorten tegen te gaan;

Or. en

Amendement 237
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Margarida Marques, Joachim 
Schuster, Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Costas Mavrides, Paul 
Tang, Jonás Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. hamert erop dat in de 
landspecifieke aanbevelingen terdege 
rekening moet worden gehouden met de 
20 beginselen en rechten ter 
ondersteuning van billijke en goed-
functionerende arbeidsmarkten zoals 
bedoeld in de Europese Pijler van sociale 
rechten, die moeten dienen als kompas 
voor een hernieuwd convergentieproces 
dat tot doel heeft de 
levensomstandigheden en de 
arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie 
te verbeteren;

Or. en

Amendement 238
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst erop dat in de LSA’s de 
voorbije jaren te veel aandacht werd 
besteed aan de aanbodkant en aan sociaal 
schadelijke hervormingen;

Or. en

Amendement 239
Pedro Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. deelt de bezorgdheid van de 
Commissie over de manier waarop de 
huizenmarkt in sommige lidstaten zich 
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ontwikkelt; beklemtoont dat stijgende 
rentetarieven en huizen- en huurprijzen 
van invloed zijn op de schuldsituatie van 
particuliere huishoudens; onderstreept 
dat deze schuldsituatie invloed heeft op de 
stabiliteit van de euro; verzoekt de 
Commissie initiatieven op dit gebied te 
ontplooien, overeenkomstig aanbeveling 
19 van de Europese pijler van sociale 
rechten;

Or. en

Amendement 240
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. herinnert eraan dat de lidstaten 
zich op louter vrijwillige basis aan de 
LSA’s houden en dat het de verkozen 
nationale parlementen en regeringen 
volledig vrij staat om hun eigen beleid te 
volgen, op basis van hun eigen 
democratische keuzes;

Or. en

Amendement 241
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, 
Joachim Schuster, Csaba Molnár, Pedro Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. is van oordeel dat de 
werkgelegenheids- en de sociale situatie 
in Europa nauwkeuriger moet worden 
gemonitord en dat in elk stadium van het 
Europees Semester voor passende en 
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constante follow-up moet worden gezorgd, 
teneinde de groei van kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid te 
bevorderen en aldus tot slimme, duurzame 
en inclusieve groei te komen;

Or. en

Amendement 242
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Csaba Molnár, 
Paul Tang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quater. deelt de bezorgdheid van de 
Commissie over de manier waarop de 
huizenmarkt in sommige lidstaten zich 
ontwikkelt; beklemtoont dat stijgende 
rentetarieven en huizenprijzen van 
invloed zijn op de schuldsituatie van 
particuliere huishoudens; onderstreept 
dat deze schuldsituatie invloed heeft op de 
stabiliteit van de euro; verzoekt de 
Commissie initiatieven op dit gebied te 
ontplooien, overeenkomstig aanbeveling 
19 van de Europese pijler van sociale 
rechten;

Or. en

Amendement 243
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, 
Joachim Schuster, Csaba Molnár, Pedro Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. is van oordeel dat de 
werkgelegenheids- en de sociale situatie 
in Europa nauwkeuriger moet worden 
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gemonitord en dat in elk stadium van het 
Europees Semester voor passende en 
constante follow-up moet worden gezorgd, 
teneinde de groei van kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid te 
bevorderen en aldus tot slimme, duurzame 
en inclusieve groei te komen;

Or. en

Amendement 244
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is verheugd dat er bijzondere 
vooruitgang is geboekt met aanbevelingen 
betreffende financiële diensten, wetgeving 
inzake arbeidsverhoudingen en 
baanbescherming;

17. vraagt om een specifieke 
beoordeling van de resultaten van 
aanbevelingen betreffende financiële 
diensten, wetgeving inzake 
arbeidsverhoudingen en baanbescherming;

Or. en

Amendement 245
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is verheugd dat er bijzondere 
vooruitgang is geboekt met aanbevelingen 
betreffende financiële diensten, wetgeving 
inzake arbeidsverhoudingen en 
baanbescherming;

17. is verheugd dat er bijzondere 
vooruitgang is geboekt met aanbevelingen 
betreffende financiële diensten;

Or. en
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Amendement 246
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is verheugd dat er bijzondere 
vooruitgang is geboekt met aanbevelingen 
betreffende financiële diensten, wetgeving 
inzake arbeidsverhoudingen en 
baanbescherming;

17. is verheugd dat er bijzondere 
vooruitgang is geboekt met 
aanbevelingen betreffende financiële 
diensten, wetgeving inzake 
arbeidsverhoudingen en 
baanbescherming; is echter van 
mening dat de lidstaten verder 
moeten kijken dan de eigen grenzen 
en doortastender en sneller moeten 
optreden bij de uitvoering en 
toepassing van de overeengekomen 
beginselen en regels;

Or. en

Amendement 247
Alfred Sant

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is verheugd dat er bijzondere 
vooruitgang is geboekt met aanbevelingen 
betreffende financiële diensten, wetgeving 
inzake arbeidsverhoudingen en 
baanbescherming;

17. merkt op dat er bijzondere 
vooruitgang is geboekt met aanbevelingen 
betreffende financiële diensten, wetgeving 
inzake arbeidsverhoudingen en 
baanbescherming;

Or. en

Amendement 248
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. wijst erop dat corruptie een acuut 
probleem blijft in verschillende lidstaten, 
met negatieve gevolgen voor het potentieel 
voor economische groei en voor het 
bedrijfsklimaat; pleit daarom voor meer 
ambitie in de LSA’s op het gebied van de 
aanpak van corruptieproblemen; betreurt 
het gebrek aan inzet van de Commissie, 
aangezien het laatste 
Corruptiebestrijdingsverslag van de EU 
werd gepubliceerd in 2014;

Or. en

Amendement 249
Ernest Urtasun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. betreurt dat de Commissie er in de 
LSA’s niet in slaagt de samenhang van 
het energiebeleid van de lidstaten met de 
Overeenkomst van Parijs aan te pakken;

Or. en

Amendement 250
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Csaba Molnár, Pedro 
Marques, Paul Tang, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is verheugd dat de belastingen 
regelmatig deel uitmaken van de 
voorgestelde LSA’s voor verschillende 
lidstaten; is in het bijzonder ingenomen 
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met de aandacht voor de overloopeffecten 
van strategieën voor agressieve 
belastingplanning van belastingbetalers 
tussen de lidstaten; verzoekt de 
Commissie, de Raad en de betrokken 
lidstaten te komen met voorstellen om het 
vermelde fenomeen tegen te gaan; 

Or. en

Amendement 251
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, 
Joachim Schuster, Csaba Molnár, Pedro Marques, Paul Tang, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. steunt de aanbeveling waarmee 
lidstaten wordt verzocht te zorgen voor 
grotere stabiliteit en meer eerlijkheid in 
hun begrotingscapaciteit en 
belastinginning, zoals de beperking van 
het toepassingsbereik en het aantal 
aftrekregelingen en de verbreding van de 
belastinggrondslag; verzoekt de 
Commissie en de Raad in dat verband 
aandachtiger te kijken naar de effecten 
van de progressiviteit van 
belastingstelsels;

Or. en

Amendement 252
Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 quater. verzoekt vakbonden en 
lokale en regionale autoriteiten zowel op 
nationaal als Europees niveau te 
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betrekken bij het onderhandelingsproces; 
verzoekt nadrukkelijk met de 
langverwachte onderhandelingen over 
een interinstitutioneel akkoord (IIA) over 
het Semester te beginnen;

Or. en

Amendement 253
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Francesca Donato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herinnert de lidstaten eraan hoe 
belangrijk het is dat zij zich inzetten voor 
en resultaten boeken met de LSA’s;

Schrappen

Or. en

Amendement 254
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herinnert de lidstaten eraan hoe 
belangrijk het is dat zij zich inzetten voor 
en resultaten boeken met de LSA’s;

Schrappen

Or. en

Amendement 255
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. herinnert de lidstaten eraan hoe 
belangrijk het is dat zij zich inzetten voor 
en resultaten boeken met de LSA’s;

Schrappen

Or. en

Amendement 256
Caroline Nagtegaal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herinnert de lidstaten eraan hoe 
belangrijk het is dat zij zich inzetten voor 
en resultaten boeken met de LSA’s;

18. herinnert de lidstaten eraan hoe 
belangrijk het is dat zij zich inzetten voor 
en resultaten boeken met de LSA’s; 
benadrukt dat landspecifieke 
aanbevelingen juridisch bindend zouden 
moeten zijn, aangezien ze formeel worden 
goedgekeurd door gekozen regeringen;

Or. en

Amendement 257
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herinnert de lidstaten eraan hoe 
belangrijk het is dat zij zich inzetten voor 
en resultaten boeken met de LSA’s;

18. herinnert de lidstaten eraan hoe 
belangrijk het is dat zij zich inzetten voor 
en resultaten boeken met de LSA’s; is van 
mening dat de LSA’s bindend zouden 
moeten zijn;

Or. en
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Amendement 258
Margarida Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herinnert de lidstaten eraan hoe 
belangrijk het is dat zij zich inzetten voor 
en resultaten boeken met de LSA’s;

18. herinnert de lidstaten eraan hoe 
belangrijk het is dat zij zich inzetten voor 
en resultaten boeken met de LSA’s; 
herinnert de Commissie eraan dat zij haar 
inspanningen voor een sterkere uitvoering 
en inbreng moet voortzetten;

Or. en

Amendement 259
Csaba Molnár, Marek Belka, Aurore Lalucq

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herinnert de lidstaten eraan hoe 
belangrijk het is dat zij zich inzetten voor 
en resultaten boeken met de LSA’s;

18. herinnert de lidstaten, of ze wel of 
geen lid zijn van de eurozone, eraan hoe 
belangrijk het is dat zij zich inzetten voor 
en resultaten boeken met de LSA’s;

Or. en

Amendement 260
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herinnert de lidstaten eraan hoe 
belangrijk het is dat zij zich inzetten voor 
en resultaten boeken met de LSA’s;

18. herinnert de lidstaten eraan hoe 
belangrijk het is dat zij zich inzetten voor 
en resultaten boeken met de LSA’s en met 
de aanbevelingen van de Europese 
Rekenkamer;
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Or. en

Amendement 261
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. wijst op de positieve praktijk van 
transparantie in verschillende lidstaten, in 
de vorm van de verplichte bekendmaking 
van door de overheid gesloten contracten 
waardoor de doeltreffendheid van de 
overheidsfinanciën wordt ondersteund en 
de economische groei wordt bevorderd;

Or. en

Amendement 262
Frances Fitzgerald

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is van mening dat in veel lidstaten 
grotere inspanningen moeten worden 
gedaan om gendergelijkheid op alle 
beroepsniveaus te bevorderen; pleit ervoor 
STEM-vakken (wetenschap, technologie, 
engineering en wiskunde) gericht te 
blijven aanprijzen bij vrouwen en meisjes 
om bestaande onderwijsstereotypen aan te 
pakken en de reeds lang bestaande kloven 
op het gebied van arbeidsparticipatie, loon 
en pensioen te bestrijden; pleit voorts dat 
er bijzondere nadruk wordt gelegd op een 
grotere deelname van vrouwen aan de 
digitale arbeidsmarkt; neemt nota van de 
studie van de Commissie van 2018, 
getiteld “Women in the Digital Age”, 
waarin is vastgesteld dat het intreden van 
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meer vrouwen op de digitale arbeidsmarkt 
een jaarlijkse bbp-stimulans van 
16 miljard EUR voor de Europese 
economie zou inhouden;

Or. en

Amendement 263
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. merkt op dat de Commissie, de 
voorzitter van de Raad en de voorzitter 
van de Eurogroep ad hoc en op 
regelmatige basis uitgenodigd dienen te 
worden om te verschijnen in de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement 
om informatie te verstrekken en van 
gedachten te wisselen als de actuele 
politieke toestand dat vereist;

Or. en

Amendement 264
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. wijst op de sociale prioriteiten in 
het Europees Semester; verlangt dat de 
beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid naar behoren worden 
geëerbiedigd; benadrukt dat de lidstaten 
aanzienlijke flexibiliteit moeten behouden 
bij de tenuitvoerlegging van passend 
sociaal beleid;

Or. en
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Amendement 265
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Kopje 4 bis (nieuw) (na paragraaf 18)

Ontwerpresolutie Amendement

Verantwoordingsplicht

Or. en

Amendement 266
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. vraagt om de 
verantwoordingsplicht van het ESM ten 
aanzien van het Europees Parlement te 
versterken, overeenkomstig eerdere 
aanbevelingen van het Europees 
Parlement;

Or. en

Amendement 267
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. vraagt om de 
verantwoordingsplicht van het ESM ten 
aanzien van het Europees Parlement te 
versterken, overeenkomstig eerdere 
aanbevelingen van het Europees 
Parlement;
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Or. en

Amendement 268
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quinquies.  verzoekt de Commissie om 
beide wetgevers (het Europees Parlement 
en de Raad) even goed op de hoogte te 
houden van alle aspecten in verband met 
de toepassing van het EU-kader voor 
economisch bestuur, onder meer over 
voorbereidende stadia en met het oog op 
eventuele voorstellen tot hervorming of 
verbetering;

Or. en

Amendement 269
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 sexies. verzoekt de Commissie, de 
voorzitter van de Eurogroep, en de 
voorzitter van de Raad (ECOFIN) 
intussen en teneinde de transparantie en 
democratische controle van het EU-kader 
voor economisch bestuur te vergroten, te 
verschijnen voor de bevoegde commissie 
van het Europees Parlement, voor 
economische dialogen tijdens de 
verschillende stadia van de toepassing en 
uitvoering van het EU-kader voor 
economisch bestuur;

Or. en
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Amendement 270
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 septies. onderstreept het belang van 
de Eurogroep voor de facto coördinatie en 
monitoring van het economisch beleid van 
de lidstaten van de eurozone; is 
ingenomen met de toezeggingen van de 
voorzitter van de Eurogroep om de 
transparantie van de Eurogroep te 
vergroten en nodigt de voorzitter van de 
Eurogroep daarom uit ten minste 
tweemaal te verschijnen voor een 
regelmatige dialoog in de bevoegde 
commissie van het Parlement en, zo 
nodig, op ad-hocbasis;

Or. en

Amendement 271
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 octies. erkent dat het belangrijk is 
de voorzitter van de Eurogroep te 
betrekken bij interparlementaire 
vergaderingen over aangelegenheden in 
verband met het economisch bestuur van 
de EU en de bankenunie;

Or. en

Amendement 272
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie



AM\1189091NL.docx 135/135 PE641.128v02-00

NL

Paragraaf 18 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 nonies. geeft de Commissie 
economische en monetaire zaken de 
opdracht maatregelen te treffen voor de 
verbetering van de verantwoordingsplicht 
aan het Europees Parlement, aangezien 
de tot dusver opgedane ervaring met de 
toepassing van het Europees Semester 
heeft aangetoond dat de huidige 
verantwoordingsstructuur kan worden 
verbeterd om de legitimiteit en 
doeltreffendheid ervan te bevorderen;

Or. en


