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Amendement 1
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Visum 1

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name artikel 7, artikel 136 in combinatie 
met artikel 121, en artikel 174,

– gezien het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name artikel 7, artikel 9, artikel 136 in 
combinatie met artikel 121, artikel 151, 
artikel 152, artikel 153, artikel 168 en 
artikel 174,

Or. en

Amendement 2
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 1

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name artikel 7, artikel 136 in combinatie 
met artikel 121, en artikel 174,

– gezien het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name artikel 7, artikel 9, artikel 136 in 
combinatie met artikel 121, artikel 151, 
artikel 152, artikel 153, artikel 168 en 
artikel 174,

Or. en

Amendement 3
Emer Costello

Ontwerpresolutie
Visum 1

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag betreffende de – gezien het Verdrag betreffende de 
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werking van de Europese Unie, en met 
name artikel 7, artikel 136 in combinatie 
met artikel 121, en artikel 174,

werking van de Europese Unie, en met 
name artikel 7, artikel 9, artikel 136 in 
combinatie met artikel 121, en artikel 174,

Or. en

Amendement 4
Sampo Terho

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 125 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie,

Or. fi

Amendement 5
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het Europees Sociaal Handvest,

Or. en

Amendement 6
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het Europees Sociaal Handvest,
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Or. en

Amendement 7
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, en met name artikel 3,

– gezien het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, en met name artikel 3 en 
artikel 13, lid 2,

Or. en

Amendement 8
Emer Costello

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 16 juni 2010 
over EU 2020 (aangenomen tekst, 
P7_TA(2013)0447),

Or. en

Amendement 9
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het 29e jaarverslag 2011 van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO),

Or. en
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Amendement 10
Jürgen Klute, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Visum 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het advies ECO/334 “Wat is de 
toekomst van de euro?”, gepubliceerd 
door het Europees Economisch en Sociaal 
Comité, 22 mei 2013,

Or. en

Amendement 11
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de trojka, bestaande 
uit de Europese Commissie, de Europese 
Centrale Bank (ECB) en het Internationale 
Monetaire Fonds, is ontstaan uit het besluit 
van 25 maart 2010 van de staatshoofden en 
regeringsleiders van de eurozone om onder 
voorwaarden bilaterale leningen aan 
Griekenland te verstrekken, en sindsdien 
operationeel is in Portugal, Ierland en 
Cyprus;

A. overwegende dat de trojka, bestaande 
uit de Europese Commissie, de Europese 
Centrale Bank (ECB) en het Internationale 
Monetaire Fonds, is ontstaan uit het besluit 
van 25 maart 2010 van de staatshoofden en 
regeringsleiders van de eurozone om een 
gezamenlijk programma vast te stellen en 
onder voorwaarden bilaterale leningen aan 
Griekenland te verstrekken, en daarbij ook 
voort te bouwen op aanbevelingen van de 
Raad Ecofin, en sindsdien ook 
operationeel is in Portugal, Ierland en 
Cyprus;

Or. en

Amendement 12
Sharon Bowles
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Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de trojka, bestaande 
uit de Europese Commissie, de Europese 
Centrale Bank (ECB) en het Internationale 
Monetaire Fonds, is ontstaan uit het besluit 
van 25 maart 2010 van de staatshoofden en 
regeringsleiders van de eurozone om onder 
voorwaarden bilaterale leningen aan 
Griekenland te verstrekken, en sindsdien 
operationeel is in Portugal, Ierland en 
Cyprus;

A. overwegende dat de trojka, bestaande 
uit de Europese Commissie, de Europese 
Centrale Bank (ECB) en het Internationale 
Monetaire Fonds, is ontstaan uit het besluit 
van 25 maart 2010 van de staatshoofden en 
regeringsleiders van de eurozone om onder 
voorwaarden bilaterale leningen aan 
Griekenland te verstrekken, en sindsdien 
operationeel is in Portugal, Ierland en 
Cyprus; wijst op de aanzienlijke 
betrokkenheid van de ministers van 
financiën van de eurozone bij de besluiten 
betreffende de details van de bilaterale 
leningen;

Or. en

Amendement 13
Lorenzo Fontana, Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de trojka, bestaande 
uit de Europese Commissie, de Europese 
Centrale Bank (ECB) en het Internationale 
Monetaire Fonds, is ontstaan uit het besluit 
van 25 maart 2010 van de staatshoofden en 
regeringsleiders van de eurozone om onder 
voorwaarden bilaterale leningen aan 
Griekenland te verstrekken, en sindsdien 
operationeel is in Portugal, Ierland en 
Cyprus;

A. overwegende dat de trojka, bestaande 
uit de Europese Commissie, de Europese 
Centrale Bank (ECB) en het Internationale 
Monetaire Fonds, is ontstaan uit het besluit 
van 25 maart 2010 van de staatshoofden en 
regeringsleiders van de eurozone om onder 
voorwaarden bilaterale leningen aan 
Griekenland te verstrekken, en sindsdien 
haar beslissingen oplegt aan Portugal, 
Ierland en Cyprus;

Or. it

Amendement 14
Paulo Rangel
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Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de trojka een 
oplossing was die werd aangenomen 
onder enorme tijdsdruk, in een context 
van hoogdringendheid, aangezien landen 
die in grote moeilijkheden verkeerden, 
moesten worden gesteund en de 
ontmanteling van de gezamenlijke munt 
moest worden vermeden;

Or. pt

Amendement 15
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de trojka en haar 
rol zijn verankerd in Verordening (EU) 
nr. 472/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad van 21 mei 2013 en genoemd 
zijn in het ESM-Verdrag;

Or. en

Amendement 16
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat Verordening (EU) 
nr. 472/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad van 21 mei 2013 in het 
Europees Parlement is aangenomen met 
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528 stemmen voor, 81 stemmen tegen en 
71 onthoudingen;

Or. en

Amendement 17
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat het HvJ in zijn 
arrest in de zaak Pringle C-370/12 heeft 
bevestigd dat de Commissie en de ECB 
kunnen worden belast met de taken die 
hun door het ESM-Verdrag zijn opgelegd;

Or. en

Amendement 18
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat meerdere 
uitvoerend directeurs van het IMF op het 
enorme risico van het programma hebben 
gewezen, in het bijzonder ten aanzien van 
de houdbaarheid van de schuldenlast, en 
dat personeel van het IMF heeft verklaard 
dat het personeel per saldo denkt dat de 
schuldenlast op de middellange termijn 
houdbaar is, maar dat het door de 
aanzienlijke onzekerheden daaromtrent 
moeilijk is om categorisch te verklaren dat 
dit met grote zekerheid het geval is; 
overwegende dat de Australische 
uitvoerend directeur met nadruk wees op 
het risico van het herhalen van de fouten 
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die tijdens de Aziatische crisis zijn 
gemaakt voor wat betreft het opleggen van 
te veel structurele voorwaarden; 
overwegende dat het personeel van het 
IMF heeft erkend dat het programma de 
Griekse maatschappij zeker op de proef 
zal stellen; overwegende dat de uitvoerend 
directeurs van Argentinië, Brazilië, India, 
Rusland en Zwitserland geklaagd hebben
dat er in het programma een element 
ontbreekt: het had ook herstructurering 
van de schuld en betrokkenheid van de 
particuliere sector moeten omvatten om, 
volgens de Braziliaanse uitvoerend 
directeur, te voorkomen dat de 
obligatiehouders van de Griekse 
particuliere sector, voornamelijk 
Europese financiële instellingen, gered 
moeten worden; 

(bron: IMF Office Memorandum, 10 mei 
2010)

Or. en

Amendement 19
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat het IMF heeft 
toegegeven dat het speciaal voor het 
Griekse programma de lat voor de 
houdbaarheid van de schuldenlast lager 
heeft gelegd, heeft erkend dat de 
achterliggende globale voorspellingen ook 
als te optimistisch kunnen worden 
bestempeld, en dat de mate van 
participatie aan het programma en het 
vermogen om structurele hervormingen 
door te voeren zijn overschat; 
overwegende dat het IMF geconcludeerd 
heeft dat de recente ervaring van 
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Griekenland heeft aangetoond dat het 
belangrijk is om de met de aanpassing 
gepaard gaande lasten over de 
verschillende lagen van de samenleving te 
verspreiden, en dat het zijn personeel 
dringend verzoekt tijdens reguliere 
controles sceptischer te zijn over officiële 
gegevens; overwegende dat het IMF 
vaststelt dat er binnen de trojka geen 
duidelijke taakverdeling was, dat 
specialisaties en ervaring uiteenliepen, dat 
geen van de partners het akkoord als 
ideaal leek te beschouwen; overwegende 
dat het IMF benadrukt dat eerdere 
herstructurering van de schulden de op 
Griekenland drukkende aanpassingslast 
had kunnen verlichten en had kunnen 
bijdragen aan een minder dramatische 
productiekrimp, dat de vertraging 
particuliere schuldenaren de mogelijkheid 
bood hun blootstelling te verminderen en 
schulden naar overheidsorganen te 
verplaatsen, en dat die verplaatsing op 
omvangrijke schaal heeft plaatsgevonden 
en de overheidssector voor de gevolgen 
heeft laten opdraaien; overwegende dat 
het IMF voor doeltreffendere afspraken 
over risicodeling binnen de eurozone en 
voor een echte bankenunie pleit;

(bron: IMF, 20 mei 2013 "Greece: Ex Post 
Evaluation of Exceptional Access under the 
2010 Stand-By Arrangement")

Or. en

Amendement 20
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat, voordat een 
beroep werd gedaan op het IMF en het 
memorandum van overeenstemming 
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(mvo), geen oplossing voor financiële 
hulp in het kader van het Europees kader 
is onderzocht;

Or. en

Amendement 21
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie 
onder andere voorziet in het recht op 
collectieve onderhandelingen en 
collectieve actie (artikel 28), bescherming 
bij kennelijk onredelijk ontslag 
(artikel 30), rechtvaardige en billijke 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden 
(artikel 31), erkenning en eerbiediging 
van het recht op toegang tot 
socialezekerheidsvoorzieningen en sociale 
diensten, en “om sociale uitsluiting en 
armoede te bestrijden” het recht op 
“sociale bijstand en bijstand ten behoeve 
van huisvesting, teneinde al diegenen die 
niet over voldoende middelen beschikken 
een waardig bestaan te verzekeren” 
(artikel 34), het recht op toegang tot 
preventieve gezondheidszorg en op 
medische verzorging (artikel 35), en 
erkenning en eerbiediging van het recht 
op toegang tot diensten van algemeen 
economisch belang (artikel 36);

Or. en

Amendement 22
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat artikel 151 VWEU 
stelt dat maatregelen van de EU en haar 
lidstaten verenigbaar moeten zijn met de 
sociale grondrechten zoals vastgelegd in 
het Europees Sociaal Handvest van 1961 
en in het Gemeenschapshandvest van de 
sociale grondrechten van de werkenden 
van 1989 teneinde onder andere de 
sociale dialoog te bevorderen;

Or. en

Amendement 23
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat in artikel 152 
VWEU het volgende wordt bepaald: “De 
Unie erkent en bevordert de rol van de 
sociale partners op het niveau van de 
Unie, en houdt daarbij rekening met de 
verschillen tussen de nationale stelsels. 
Zij bevordert hun onderlinge dialoog, met 
inachtneming van hun autonomie.”;

Or. en

Amendement 24
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quinquies. overwegende dat in artikel 
153, lid 5 VWEU wordt bepaald dat de 
Europese Unie geen bevoegdheid heeft 
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voor beloning en dat in artikel 153, lid 4 
VWEU wordt bepaald dat de EU geen 
invloed mag uitoefenen op het recht van 
de lidstaten om de fundamentele 
beginselen van hun 
socialezekerheidsstelsel vast te stellen;

Or. en

Amendement 25
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A sexies. overwegende dat in artikel 168, 
lid 7 VWEU wordt bepaald dat “het 
beheer van gezondheidsdiensten en 
geneeskundige verzorging, alsmede de 
allocatie van de daaraan toegewezen 
middelen” onder de bevoegdheden van de 
lidstaten vallen;

Or. en

Amendement 26
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A sexies. overwegende dat het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens, de IAO-verdragen, het 
Europees Sociaal Handvest en het 
Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten alle 
EU-lidstaten juridisch verplichten 
voldoende belang te hechten aan 
maatregelen ter bevordering van de 
sociale stabiliteit;
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Or. en

Amendement 27
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de toetreding tot 
de EU van landen zoals Portugal, die een 
zwakke economie hadden en het hoofd 
moesten bieden aan concurrentie van 
economieën met een duidelijk 
concurrentievoordeel, geleid heeft tot een 
deïndustrialiseringsproces (waarbij de 
industrie verzwakt raakte in verhouding 
tot de behoeften); overwegende dat naast 
het proces van deïndustrialisering ook een 
tendens ontstond om de 
productiecapaciteit in de landbouw en de 
visserij te vernietigen (GLB en GVB);

Or. pt

Amendement 28
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat de 
overheidsuitgaven van Portugal tussen 
2000 en 2010 gestegen zijn van 42 % naar 
51 % van het bbp vanwege de crisis, door 
de economische stimulansen waarvan de 
richting werd bepaald door de EU; 
overwegende dat de uitgaven voor sociale 
zekerheid in 2011 26,5 % van het bbp 
bedroegen, tegenover een gemiddelde van 
29,1 % in de EU-28; overwegende dat het 
begrotingstekort in 2007, voor de 
internationale crisis, 3,1 % bedroeg en dat 
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de overheidsschuld 68,3 % beliep, hetgeen 
in de buurt ligt van de cijfers die in het 
Verdrag van Maastricht zijn 
voorgeschreven (en in de buurt komt van 
de cijfers van landen als Duitsland); 

Or. pt

Amendement 29
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat de Portugese 
overheidsschuld sinds 2007 bijna 
verdubbeld is; overwegende dat de 
Portugese overheidsschuld sinds het 
memorandum van overeenstemming is 
ontspoord en tussen 2011 en 2012 met wel 
23 500 miljoen euro per jaar is 
toegenomen, hetzij 6,4 keer sneller dan 
tussen 2001 en 2004, en 2,7 keer sneller 
dan tussen 2005 en 2010; overwegende 
dat de schuld van de overheidsinstanties 
in augustus 2013 volgens de Bank van 
Portugal 254 638 miljoen euro (155,2 % 
van het bbp) beliep en dat de 
overheidsschuld, die niet de gehele schuld 
omvat, 214 880 miljoen euro (131,4 % van 
het bbp) bedroeg en daarmee een 
ongekende hoogte heeft bereikt;

Or. pt

Amendement 30
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A quinquies. overwegende dat studies 
hebben aangetoond dat een daling van de 
Portugese overheidsschuld tot ongeveer 
60 % van het bbp, zoals bepaald in het 
zogeheten begrotingsverdrag, enkel 
mogelijk is als er tegelijkertijd, gedurende 
de komende 20 jaar, aan twee 
voorwaarden wordt voldaan: een 
aanzienlijke economische groei, ter 
waarde van 4 % van het nominale bbp, en 
een positief begrotingssaldo van zo’n 
3,5 %;

Or. pt

Amendement 31
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Ontwerpresolutie
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A sexies. overwegende de valse autonomie 
van de Europese Centrale Bank en een 
monetair beleid waarin prijsstabiliteit een 
centrale rol speelt ten koste van de 
ontwikkeling van elk land ten aanzien van 
de opwaardering van de lonen en de 
inkomens; overwegende dat de Europese 
Centrale Bank geen leningen verstrekt 
aan de lidstaten, zij verstrekt enkel 
leningen aan het bankwezen tegen 
rentevoeten van minder dan 1 %; 
overwegende dat de banken tegelijkertijd 
woekerrentes mogen hanteren voor de 
leningen die zij verstrekken aan de 
lidstaten; overwegende dat de 
instandhouding van de overwaardering 
van de euro enkel in het belang is van de 
landen met een sterkere economie en 
herstel onmogelijk maakt voor landen met 
een zwakke economie;
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Or. pt

Amendement 32
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Ontwerpresolutie
Overweging A septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A septies. overwegende dat de Europese 
Unie actief heeft bijgedragen tot de 
escalatie van de rentevoeten op de 
Portugese overheidsschuld door te blijven 
toekijken zonder in te grijpen, terwijl zij in 
de toenmalige politiek-institutionele 
context een einde had kunnen maken aan 
deze escalatie, zoals is gebleken uit het 
optreden van de ECB in andere gevallen;

Or. pt

Amendement 33
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Overweging A octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A octies. overwegende dat de zwakheden 
van de Portugese economie, aangescherpt 
door de opeenvolgende door de EU 
ondersteunde beleidsmaatregelen, en met 
name de zogeheten SGP’s (vanaf 2010), 
tot een recessie-effect en een neerwaartse 
spiraal in de rentevoeten en tot chantage 
en afpersing door banken en beleggers in 
overheidsschuld hebben geleid;

Or. pt
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Amendement 34
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Overweging A nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A nonies. overwegende dat het 
memorandum van overeenstemming de 
achteruitgang van de Portugese 
economische indicatoren sterk in de hand 
heeft gewerkt, wat tot een abrupte daling 
van het bbp en de overheidsinvesteringen 
tot de niveaus van de jaren tachtig en tot 
een afname van de publieke en private 
koopkracht heeft geleid; overwegende dat 
de koopkracht van de gezinnen 
aanzienlijk is gedaald, waardoor de 
productie van de landbouw, de industrie 
en de energiesector en de handel zijn 
afgenomen; overwegende dat de totale 
werkgelegenheid de afgelopen twee jaar 
met 8,1 % is afgenomen en dat er 400 000 
banen verloren zijn gegaan;

Or. pt

Amendement 35
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Overweging A decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A decies. overwegende dat het lijden dat 
aan de Portugese bevolking wordt 
berokkend door de toename van de 
armoede, de werkloosheid, de ellende, de 
ineenstorting van verschillende 
overheidsdiensten en ook de emigratie 
ertoe heeft bijgedragen dat de afgelopen 
twee jaar meer dan 220 000 Portugezen 
zich genoodzaakt zagen het land te 
verlaten en te emigreren;
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Or. pt

Amendement 36
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Ontwerpresolutie
Overweging A undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A undecies. overwegende dat het 
memorandum van overeenstemming met 
Portugal heeft bijgedragen tot de bruuske 
verlaging van de eenheidskosten voor 
arbeid (die gepaard ging met een reële 
daling van de lonen van ongeveer 15 % 
gedurende deze periode) en een uitgebreid 
programma van privatiseringen, die beide 
voor een ongelijke verdeling van de 
nationale inkomens zorgden ten voordele 
van het kapitaal en ten nadele van de 
werkgelegenheid en ervoor hebben 
gezorgd dat het kapitaal nog sterker werd 
geconcentreerd en gecentraliseerd;

Or. pt

Amendement 37
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Ontwerpresolutie
Overweging A duodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A duodecies. overwegende dat het 
communautaire financiële kader voor de 
periode 2007-2013 (net zoals het huidige 
kader voor 2014-2020) verre van afdoende 
is gebleken om de asymmetrische, 
toenemende effecten van de interne markt 
van de EU en van ander 
gemeenschappelijk beleid te beperken en 
in plaats daarvan de ongelijkheid tussen 
landen en bevolkingsgroepen heeft 
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vergroot;

Or. pt

Amendement 38
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Overweging A terdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A terdecies. overwegende dat het 
memorandum van overeenstemming met 
Portugal de rechten van werknemers, de 
lonen en de pensioenen wil afbouwen, de 
overheidsdiensten wil vernietigen en 
ontslagen in die sector beoogt; 
overwegende de bijzonder hoge 
werkloosheidscijfers, met name onder 
jongeren, en het faillissement van 
duizenden mkb-bedrijven; overwegende 
dat de achteruitgang van de sociale 
voorwaarden en de toename van de 
uitbuiting van werknemers in schril 
contrast staan met de toename van het 
aantal miljonairs in Portugal en hun 
vermogen sinds de inwerkingtreding van 
het memorandum van overeenstemming;

Or. pt

Amendement 39
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Ontwerpresolutie
Overweging A quaterdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quaterdecies. overwegende dat de 
hervormingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en het gemeenschappelijk 
visserijbeleid in de richting gaan van een 
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verder doorgedreven liberalisering van de 
landbouw en een achteruitgang van de 
visserijsector, waardoor kleine en 
middelgrote landbouwers, 
familielandbouwbedrijven en 
vissersgemeenschappen nog meer in de 
problemen komen;

Or. pt

Amendement 40
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het binnen de Trojka 
de verantwoordelijkheid van de Commissie 
is om over de voorwaarden te 
onderhandelen voor financiële steun aan 
lidstaten uit de eurozone "in overleg met de 
ECB" en "daar waar mogelijk met het 
IMF"; deze financiële bijstand wordt in het 
hier volgende aangeduid met "bijstand EU-
IMF";

B. overwegende dat het binnen de Trojka 
de verantwoordelijkheid van de Commissie 
is om over de voorwaarden te 
onderhandelen voor financiële steun aan 
lidstaten uit de eurozone "in overleg met de 
ECB" en "daar waar mogelijk met het 
IMF"; deze financiële bijstand wordt in het 
hier volgende aangeduid met "bijstand EU-
IMF"; overwegende dat de financiële 
injecties die door de Europese Commissie 
en de ECB enerzijds en het IMF 
anderzijds werden uitgevoerd, van 
verschillende omvang waren en dat de 
deelname van het IMF in de trojka met 
name te maken had met zijn bijzondere 
kennis en ervaring met betrekking tot 
soortgelijke situaties en acties; 

Or. en

Amendement 41
Udo Bullmann, Peter Simon

Ontwerpresolutie
Overweging B
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Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het binnen de Trojka
de verantwoordelijkheid van de Commissie
is om over de voorwaarden te 
onderhandelen voor financiële steun aan 
lidstaten uit de eurozone "in overleg met de 
ECB" en "daar waar mogelijk met het 
IMF"; deze financiële bijstand wordt in het 
hier volgende aangeduid met "bijstand EU-
IMF";

B. overwegende dat het binnen de trojka
op technisch niveau de 
verantwoordelijkheid van de Commissie is 
om over de voorwaarden te onderhandelen 
voor financiële steun aan lidstaten uit de 
eurozone "in overleg met de ECB" en "daar 
waar mogelijk met het IMF", maar dat de 
politieke verantwoordelijkheid voor de 
voorwaardenprogramma’s van de trojka 
toch hoofdzakelijk bij de Europese 
staatshoofden en regeringsleiders en de 
ministers van financiën ligt; deze 
financiële bijstand wordt in het hier 
volgende aangeduid met "bijstand EU-
IMF";

Or. de

Amendement 42
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het binnen de Trojka 
de verantwoordelijkheid van de Commissie 
is om over de voorwaarden te 
onderhandelen voor financiële steun aan 
lidstaten uit de eurozone "in overleg met de
ECB" en "daar waar mogelijk met het 
IMF"; deze financiële bijstand wordt in het 
hier volgende aangeduid met "bijstand EU-
IMF";

B. overwegende dat het binnen de Trojka 
de verantwoordelijkheid van de 
Commissie, die handelt namens de 
Eurogroep, is om over de voorwaarden te 
onderhandelen voor financiële steun aan 
lidstaten uit de eurozone "in overleg met de 
ECB" en "daar waar mogelijk met het 
IMF"; deze financiële bijstand wordt in het 
hier volgende aangeduid met "bijstand EU-
IMF";

Or. en

Amendement 43
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het binnen de Trojka 
de verantwoordelijkheid van de Commissie 
is om over de voorwaarden te 
onderhandelen voor financiële steun aan 
lidstaten uit de eurozone "in overleg met de 
ECB" en "daar waar mogelijk met het 
IMF"; deze financiële bijstand wordt in het 
hier volgende aangeduid met "bijstand EU-
IMF";

B. overwegende dat het binnen de Trojka 
de verantwoordelijkheid van de Commissie 
is om over de voorwaarden te 
onderhandelen voor financiële steun aan 
lidstaten uit de eurozone "in overleg met de 
ECB" en "daar waar mogelijk met het 
IMF"; deze financiële bijstand wordt in het 
hier volgende aangeduid met "bijstand EU-
IMF", maar dat de Raad verantwoordelijk 
is voor de goedkeuring van het macro-
economisch aanpassingsprogramma; 

Or. en

Amendement 44
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het binnen de Trojka 
de verantwoordelijkheid van de Commissie 
is om over de voorwaarden te 
onderhandelen voor financiële steun aan 
lidstaten uit de eurozone "in overleg met de 
ECB" en "daar waar mogelijk met het 
IMF"; deze financiële bijstand wordt in het 
hier volgende aangeduid met "bijstand EU-
IMF";

B. overwegende dat het binnen de Trojka 
de verantwoordelijkheid van de Commissie 
is om over de voorwaarden te 
onderhandelen voor financiële steun aan 
lidstaten uit de eurozone "in overleg met de 
ECB" en "daar waar mogelijk met het 
IMF"; deze financiële bijstand wordt in het 
hier volgende aangeduid met "bijstand EU-
IMF"; overwegende dat elk lid van de 
Trojka binnen zijn eigen mandaat moest 
handelen en zijn eigen onafhankelijke 
proces moest volgen;

Or. en

Amendement 45
Burkhard Balz
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Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het binnen de Trojka 
de verantwoordelijkheid van de 
Commissie is om over de voorwaarden te 
onderhandelen voor financiële steun aan 
lidstaten uit de eurozone "in overleg met de 
ECB" en "daar waar mogelijk met het 
IMF"; deze financiële bijstand wordt in het 
hier volgende aangeduid met "bijstand EU-
IMF";

B. overwegende dat het binnen de Trojka 
aan de Commissie wordt overgelaten om 
over de voorwaarden te onderhandelen 
voor financiële steun aan lidstaten uit de 
eurozone "in overleg met de ECB" en "daar 
waar mogelijk met het IMF"; deze 
financiële bijstand wordt in het hier 
volgende aangeduid met "bijstand EU-
IMF";

Or. en

Amendement 46
Sharon Bowles

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de bijstand EU-
IMF in verschillende formuleringen aan 
de vier lidstaten werd verstrekt, en dat er 
soms gemeenschapsmiddelen bij gebruikt 
werden;

Or. en

Amendement 47
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat het moeilijk is op 
zinvolle wijze onderscheid te maken 
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tussen de steun aan programmalanden en 
de rol van de Commissie in economische 
beleidscoördinatie;

(zie Juridisch Advies van de Juridische 
Dienst van het EP van 12 september 2013)

Or. en

Amendement 48
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat door de Commissie 
en de ECB aan programmalanden 
verleende technische ondersteuning 
tenuitvoerlegging van Uniewetgeving 
vormt in de zin van artikel 226 VWEU;

(zie Juridisch Advies van de Juridische 
Dienst van het EP van 12 september 2013)

Or. en

Amendement 49
Jürgen Klute, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat het Europees Hof 
van Justitie onder verwijzing naar artikel
13, lid 3 van het ESM-Verdrag onlangs 
heeft bevestigd (zaak Pringle) dat de 
Europese Commissie door haar 
betrokkenheid bij het ESM-Verdrag het 
algemeen belang van de Unie moet 
bevorderen en moet toezien op de 
verenigbaarheid met het Unierecht van de 
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door het ESM gesloten memoranda van 
overeenstemming;

Or. en

Amendement 50
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de trojka de 
basisstructuur is voor zowel de 
onderhandelingen tussen de officiële 
kredietverleners en de regeringen van de 
ontvangende landen als de evaluatie van de 
tenuitvoerlegging van de 
aanpassingsprogramma’s; overwegende dat 
de eindbesluiten inzake de financiële steun 
en de voorwaarden daarvoor van de kant 
van Europa worden genomen door de 
Eurogroep;

C. overwegende dat de trojka de 
basisstructuur is voor zowel de 
onderhandelingen tussen de officiële 
kredietverleners en de regeringen van de 
ontvangende landen als de evaluatie van de 
tenuitvoerlegging van de 
aanpassingsprogramma’s; overwegende dat 
de eindbesluiten inzake de financiële steun 
en de voorwaarden daarvoor van de kant 
van Europa worden genomen door de 
Eurogroep en de desbetreffende nationale 
parlementen;

Or. de

Amendement 51
Udo Bullmann, Peter Simon

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de trojka de 
basisstructuur is voor zowel de 
onderhandelingen tussen de officiële 
kredietverleners en de regeringen van de 
ontvangende landen als de evaluatie van de 
tenuitvoerlegging van de 
aanpassingsprogramma’s; overwegende dat 
de eindbesluiten inzake de financiële steun 
en de voorwaarden daarvoor van de kant 

C. overwegende dat de trojka de 
basisstructuur is voor zowel de 
onderhandelingen tussen de officiële 
kredietverleners en de regeringen van de 
ontvangende landen als de evaluatie van de 
tenuitvoerlegging van de 
aanpassingsprogramma’s; overwegende dat 
de eindbesluiten inzake de financiële steun 
en de voorwaarden daarvoor van de kant 
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van Europa worden genomen door de 
Eurogroep;

van Europa worden genomen door de 
staatshoofden en ministers van financiën, 
en dat zij dus verantwoordelijk zijn voor 
geziene fouten;

Or. en

Amendement 52
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de trojka de 
basisstructuur is voor zowel de 
onderhandelingen tussen de officiële 
kredietverleners en de regeringen van de 
ontvangende landen als de evaluatie van de 
tenuitvoerlegging van de 
aanpassingsprogramma’s; overwegende dat 
de eindbesluiten inzake de financiële steun 
en de voorwaarden daarvoor van de kant 
van Europa worden genomen door de 
Eurogroep;

C. overwegende dat de trojka de 
basisstructuur is voor zowel de 
onderhandelingen tussen de officiële 
kredietverleners en de regeringen van de 
ontvangende landen als de evaluatie van de 
tenuitvoerlegging van de 
aanpassingsprogramma’s; overwegende dat
de eindbesluiten inzake de financiële steun 
en de voorwaarden daarvoor van de kant 
van Europa in geval van steun via het 
EFFS en het ESM worden genomen door 
de Eurogroep;

Or. en

Amendement 53
Sharon Bowles

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de trojka de 
basisstructuur is voor zowel de 
onderhandelingen tussen de officiële 
kredietverleners en de regeringen van de 
ontvangende landen als de evaluatie van de 
tenuitvoerlegging van de 
aanpassingsprogramma’s; overwegende dat 

overwegende dat de trojka tot dusver de 
basisstructuur is geweest voor zowel de 
onderhandelingen tussen de officiële 
kredietverleners en de regeringen van de 
ontvangende landen als de evaluatie van de 
tenuitvoerlegging van de 
aanpassingsprogramma’s; overwegende dat 
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de eindbesluiten inzake de financiële steun 
en de voorwaarden daarvoor van de kant 
van Europa worden genomen door de 
Eurogroep;

de eindbesluiten inzake de financiële steun 
en de voorwaarden daarvoor van de kant 
van Europa worden genomen door de 
Eurogroep;

Or. en

Amendement 54
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de trojka de 
basisstructuur is voor zowel de 
onderhandelingen tussen de officiële 
kredietverleners en de regeringen van de 
ontvangende landen als de evaluatie van de 
tenuitvoerlegging van de 
aanpassingsprogramma’s; overwegende dat 
de eindbesluiten inzake de financiële steun 
en de voorwaarden daarvoor van de kant 
van Europa worden genomen door de 
Eurogroep;

C. overwegende dat de trojka de 
basisstructuur is voor zowel de 
onderhandelingen tussen de officiële 
kredietverleners en de regeringen van de 
ontvangende landen als de evaluatie van de 
tenuitvoerlegging van de 
aanpassingsprogramma’s; overwegende dat 
de eindbesluiten inzake de financiële steun 
en de voorwaarden daarvoor van de kant 
van Europa worden genomen door de 
ministers van financiën van de EU;

Or. en

Amendement 55
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de trojka de 
basisstructuur is voor zowel de 
onderhandelingen tussen de officiële 
kredietverleners en de regeringen van de 
ontvangende landen als de evaluatie van de 
tenuitvoerlegging van de 
aanpassingsprogramma’s; overwegende dat 
de eindbesluiten inzake de financiële steun 

C. overwegende dat de trojka de 
basisstructuur is voor zowel de 
onderhandelingen tussen de officiële 
kredietverleners en de regeringen van de 
ontvangende landen als de evaluatie van de 
tenuitvoerlegging van de economische 
aanpassingsprogramma’s; overwegende dat 
de eindbesluiten inzake de financiële steun 
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en de voorwaarden daarvoor van de kant 
van Europa worden genomen door de 
Eurogroep;

en de voorwaarden daarvoor van de kant 
van Europa worden genomen door de 
Eurogroep;

Or. en

Amendement 56
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de trojka-regeling 
een pragmatische benadering was om 
ongekende problemen op te lossen; 
overwegende dat de leden van de trojka 
gezamenlijke doelstellingen nastreefden 
met betrekking tot de bevordering van 
economische en financiële stabiliteit in 
Europa en in de eurozone in het 
bijzonder;

Or. en

Amendement 57
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de politieke 
besluiten ten aanzien van de trojka en de 
aanpassingsprogramma’s worden 
genomen door de Eurogroep en duidelijk 
gericht zijn op de voltooiing van de 
interne markt en de bevordering van 
economische integratie tegen elke prijs, in 
het bijzonder ten koste van sociale en 
arbeidsrechten van de burgers; dit beleid 
leidt dus tot bezuinigingen in plaats van 
tot groei en meer werkgelegenheid;
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Or. en

Amendement 58
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de politieke 
besluiten ten aanzien van de trojka en de 
aanpassingsprogramma’s worden 
genomen door de Eurogroep en duidelijk 
gericht zijn op de voltooiing van de 
interne markt en de bevordering van 
economische integratie tegen elke prijs, in 
het bijzonder ten koste van sociale en 
arbeidsrechten van de burgers; dit beleid 
leidt dus tot bezuinigingen in plaats van 
tot groei en meer werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 59
Gay Mitchell

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de trojka samen met 
de betreffende lidstaat tevens 
verantwoordelijk is voor de voorbereiding 
van de formele besluiten van de 
Eurogroep;

Schrappen

Or. en

Amendement 60
Anni Podimata
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Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de trojka samen met 
de betreffende lidstaat tevens 
verantwoordelijk is voor de voorbereiding 
van de formele besluiten van de 
Eurogroep;

D. overwegende dat de formele besluiten 
van de Eurogroep zijn gebaseerd op de 
programma’s die zijn overeengekomen 
door de trojka en de betreffende lidstaat;

Or. en

Amendement 61
Udo Bullmann, Peter Simon

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de trojka samen met 
de betreffende lidstaat tevens 
verantwoordelijk is voor de voorbereiding 
van de formele besluiten van de 
Eurogroep;

D. overwegende dat de trojka tevens 
verantwoordelijk is voor de voorbereiding 
van de formele besluiten van de 
Eurogroep;

Or. de

Amendement 62
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de trojka samen met 
de betreffende lidstaat tevens 
verantwoordelijk is voor de voorbereiding 
van de formele besluiten van de 
Eurogroep;

D. overwegende dat de trojka samen met 
de betreffende lidstaat tevens wordt 
geraadpleegd tijdens de voorbereiding van 
de formele besluiten van de Eurogroep;

Or. en
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Amendement 63
Matteo Salvini, Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de trojka samen met 
de betreffende lidstaat tevens 
verantwoordelijk is voor de voorbereiding 
van de formele besluiten van de 
Eurogroep;

D. overwegende dat de trojka tevens 
verantwoordelijk is voor de voorbereiding 
van de formele besluiten van de Eurogroep 
en daarna de betreffende lidstaat ervan op 
de hoogte brengt;

Or. it

Amendement 64
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat een juridische 
grondslag en bijzondere instrumenten 
voor de trojka geleidelijk zijn gecreëerd;

Or. en

Amendement 65
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat er brede politieke 
overeenstemming was om een wanordelijk 
faillissement van lidstaten van de EU, en 
met name landen van de eurozone, te 
voorkomen teneinde te voorkomen dat 
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economische en sociale chaos zou 
ontstaan met als gevolg dat pensioenen en 
ambtenarensalarissen niet meer zouden 
worden uitbetaald, en met vernietigende 
effecten op de economie, het 
bankenstelsel en de sociale zekerheid, en 
dat de soeverein voor een langdurige 
periode volledig zou worden afgesloten 
van de kapitaalmarkten;

Or. en

Amendement 66
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de leden van de 
trojka er als vanzelfsprekend van 
uitgingen dat geen enkel programmaland 
uit de eurozone wilde stappen;

Or. en

Amendement 67
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat zowel het EFFS 
als het ESM gebruikmaken van de 
diensten van prominente EU-instellingen, 
zoals de Commissie en de ECB; 
overwegende dat de controle op deze 
instellingen niet in overeenstemming is 
met de in het VWEU vastgelegde 
procedure;

Or. en
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Amendement 68
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de EU verschillende ad 
hoc-mechanismes in het leven heeft 
geroepen om financiële steun te 
verstrekken aan landen uit de eurozone, ten 
eerste door middel van bilaterale leningen, 
onder andere van verschillende landen 
buiten de eurozone, ten tweede via het
EFFS en het EFSM, en tot slot via het 
ESM, dat alle andere mechanismes moest 
vervangen;

F. overwegende dat de EU verschillende ad 
hoc-mechanismes in het leven heeft 
geroepen om financiële steun te 
verstrekken aan landen uit de eurozone, ten 
eerste door middel van bilaterale leningen, 
onder andere van verschillende landen 
buiten de eurozone, ten tweede via een 
tijdelijk noodfonds voor EU-lidstaten die 
in problemen verkeren, bestaande uit een 
speciaal opgerichte onderneming (Special 
Purpose Vehicle, SPV), de Europese 
faciliteit voor financiële stabiliteit (EFFS) 
en een EU-instrument, het Europees 
financieel stabilisatiemechanisme 
(EFSM), en tot slot via het permanente 
Europees stabilisatiemechanisme (ESM), 
dat alle andere mechanismes moest 
vervangen;

Or. en

Amendement 69
Gay Mitchell

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de EU verschillende ad 
hoc-mechanismes in het leven heeft
geroepen om financiële steun te 
verstrekken aan landen uit de eurozone, ten 
eerste door middel van bilaterale leningen, 
onder andere van verschillende landen 
buiten de eurozone, ten tweede via het 
EFFS en het EFSM, en tot slot via het 
ESM, dat alle andere mechanismes moest 
vervangen;

F. overwegende dat de EU en de lidstaten
verschillende ad hoc-mechanismes in het 
leven hebben geroepen om financiële steun 
te verstrekken aan landen uit de eurozone, 
ten eerste door middel van bilaterale 
leningen, onder andere van verschillende 
landen buiten de eurozone, ten tweede via 
het EFFS en het EFSM, en tot slot via het 
ESM, dat alle andere mechanismes moest 
vervangen;
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Or. en

Amendement 70
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat het IMF in het 
kader van het eerste Griekse programma 
heeft besloten bij zijn beleid inzake 
uitzonderlijke steun ("Exceptional Access 
Policy") zijn criterium aangaande 
houdbaarheid van schulden aan te passen 
door middel van een noodprocedure, om 
leningen aan Griekenland, Ierland en 
Portugal mogelijk te maken, en daarmee 
is afgeweken van zijn uitgangspunt dat 
het alleen leningen verstrekt aan landen 
waarvoor geldt dat uit gedegen en 
systematische analyse is gebleken dat de 
overheidsschuld van dat land met grote 
waarschijnlijkheid houdbaar is voor de 
middellange termijn; 

Or. en

Amendement 71
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat het uitgangspunt 
van gewettigd vertrouwen, dat gebaseerd 
is op de principes van rechtszekerheid en 
goede trouw, ook een kernelement is van 
het algemene beginsel van 
rechtszekerheid in de EU-wetgeving; 
overwegende dat het uitgangspunt van 
gewettigd vertrouwen inhoudt dat iemand 
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die te goeder touw handelt op basis van 
het recht zoals het is of lijkt te zijn niet 
gefrustreerd mag worden in zijn 
verwachtingen; overwegende dat een EU-
instelling die een partij impliciet of 
expliciet heeft gestimuleerd tot een 
bepaalde handelwijze, niet op haar woord 
mag terugkomen indien dit in het nadeel 
van de andere partij is;

Or. en

Amendement 72
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Overweging F quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quater. overwegende dat het concept 
van rechtszekerheid sinds de jaren 1960 
door het Europees Hof van Justitie is 
erkend als een van de algemene 
beginselen van de wetgeving van de 
Europese Unie; overwegende dat dit 
beginsel inhoudt dat wetgeving zeker moet 
zijn, in de zin van duidelijk en 
nauwkeurig, en dat de wettelijke 
implicaties ervan te overzien moeten zijn;

Or. en

Amendement 73
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Overweging F quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quinquies. overwegende dat de EU 
krachtens het in artikel 5 van het VEU 
neergelegde beginsel van 
bevoegdheidstoedeling enkel mag 
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handelen binnen de grenzen van de 
bevoegdheden die haar door de lidstaten 
in de Verdragen zijn toebedeeld;

Or. en

Amendement 74
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat een memorandum 
van overeenstemming (mvo) een 
overeenkomst is tussen de betreffende 
lidstaat en de trojka, en de uitkomst vormt 
van onderhandelingen, waarin een 
lidstaat toezegt een aantal acties te 
ondernemen in ruil voor financiële steun; 
overwegende dat in het ESM-verdrag is 
vastgelegd dat een lidstaat die om steun 
vanuit het ESM vraagt, ook een verzoek 
om steun aan het IMF moet doen;

Schrappen

Or. en

Amendement 75
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat een memorandum van 
overeenstemming (mvo) een overeenkomst 
is tussen de betreffende lidstaat en de 
trojka, en de uitkomst vormt van 
onderhandelingen, waarin een lidstaat 
toezegt een aantal acties te ondernemen in 
ruil voor financiële steun; overwegende dat 
in het ESM-verdrag is vastgelegd dat een 

G. overwegende dat een memorandum van 
overeenstemming (mvo) is gebaseerd op 
een ontwerp voor een macro-economisch 
aanpassingsprogramma dat is uitgewerkt 
door de lidstaat die financiële steun 
aanvraagt en goedgekeurd door de Raad; 
overwegende dat een mvo een 
overeenkomst is tussen de betreffende 
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lidstaat die om steun vanuit het ESM 
vraagt, ook een verzoek om steun aan het 
IMF moet doen;

lidstaat en de trojka, en de uitkomst vormt 
van onderhandelingen, waarin een lidstaat 
toezegt een aantal acties te ondernemen in 
ruil voor financiële steun; overwegende dat 
de Commissie de mvo ondertekent namens 
de ministers van financiën van de 
eurozone; overwegende dat in het ESM-
verdrag is vastgelegd dat een lidstaat die 
om steun vanuit het ESM vraagt, ook een 
verzoek om steun aan het IMF moet doen;

Or. en

Amendement 76
Udo Bullmann, Peter Simon

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat een memorandum van 
overeenstemming (mvo) een overeenkomst 
is tussen de betreffende lidstaat en de 
trojka, en de uitkomst vormt van 
onderhandelingen, waarin een lidstaat 
toezegt een aantal acties te ondernemen in 
ruil voor financiële steun; overwegende dat 
in het ESM-verdrag is vastgelegd dat een 
lidstaat die om steun vanuit het ESM 
vraagt, ook een verzoek om steun aan het 
IMF moet doen;

G. overwegende dat een memorandum van 
overeenstemming (mvo) per definitie een 
overeenkomst is tussen de betreffende 
lidstaat en de trojka, en de uitkomst vormt 
van onderhandelingen, waarin een lidstaat 
toezegt een aantal acties te ondernemen in 
ruil voor financiële steun, maar dat het bij 
het publiek niet bekend is hoe de 
onderhandelingen tussen de trojka en de 
betreffende lidstaat in de praktijk worden 
gevoerd en dat bovendien niet transparant 
is in hoeverre de lidstaat die om steun 
vraagt de uitkomst van de 
onderhandelingen kan beïnvloeden; 
overwegende dat in het ESM-verdrag is 
vastgelegd dat een lidstaat die om steun 
vanuit het ESM vraagt, ook een verzoek 
om steun aan het IMF moet doen;

Or. de

Amendement 77
Derk Jan Eppink
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Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat een memorandum van 
overeenstemming (mvo) een overeenkomst 
is tussen de betreffende lidstaat en de 
trojka, en de uitkomst vormt van 
onderhandelingen, waarin een lidstaat 
toezegt een aantal acties te ondernemen in 
ruil voor financiële steun; overwegende dat 
in het ESM-verdrag is vastgelegd dat een 
lidstaat die om steun vanuit het ESM 
vraagt, ook een verzoek om steun aan het 
IMF moet doen;

G. overwegende dat een memorandum van 
overeenstemming (mvo) een overeenkomst 
is tussen de betreffende lidstaat en de 
trojka, en de uitkomst vormt van 
onderhandelingen, waarin een lidstaat 
toezegt een economisch 
aanpassingsprogramma uit te voeren, 
bestaande uit een aantal maatregelen en 
hervormingen, in ruil voor financiële 
steun; overwegende dat in het ESM-
verdrag is vastgelegd dat een lidstaat die 
om steun vanuit het ESM vraagt, ook een 
verzoek om steun aan het IMF moet doen;

Or. en

Amendement 78
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat een memorandum van 
overeenstemming (mvo) een overeenkomst 
is tussen de betreffende lidstaat en de 
trojka, en de uitkomst vormt van 
onderhandelingen, waarin een lidstaat 
toezegt een aantal acties te ondernemen in 
ruil voor financiële steun; overwegende dat 
in het ESM-verdrag is vastgelegd dat een 
lidstaat die om steun vanuit het ESM 
vraagt, ook een verzoek om steun aan het 
IMF moet doen;

G. overwegende dat een memorandum van 
overeenstemming (mvo) een overeenkomst 
is tussen de betreffende lidstaat en de 
trojka, en de uitkomst vormt van 
onderhandelingen, waarin een lidstaat 
toezegt een aantal acties te ondernemen in 
ruil voor financiële steun; overwegende dat 
in het ESM-verdrag is vastgelegd dat van
een lidstaat die om steun vanuit het ESM 
vraagt, wordt verwacht dat deze altijd 
indien mogelijk een verzoek om steun aan 
het IMF doet;

Or. en
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Amendement 79
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat een memorandum van 
overeenstemming (mvo) een overeenkomst 
is tussen de betreffende lidstaat en de 
trojka, en de uitkomst vormt van 
onderhandelingen, waarin een lidstaat 
toezegt een aantal acties te ondernemen in 
ruil voor financiële steun; overwegende dat 
in het ESM-verdrag is vastgelegd dat een 
lidstaat die om steun vanuit het ESM 
vraagt, ook een verzoek om steun aan het 
IMF moet doen;

G. overwegende dat een memorandum van 
overeenstemming (mvo) een overeenkomst 
is tussen de betreffende lidstaat en de
trojka, en de uitkomst vormt van 
onderhandelingen, waarin een lidstaat 
toezegt een aantal nauwkeurig 
omschreven acties te ondernemen in ruil 
voor financiële steun; overwegende dat in 
het ESM-verdrag is vastgelegd dat een 
lidstaat die om steun vanuit het ESM 
vraagt, ook een verzoek om steun aan het 
IMF moet doen;

Or. en

Amendement 80
Sharon Bowles

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de autoriteiten van 
de betrokken lidstaat tevens een 
memorandum voor het economisch en 
financieel beleid ondertekenen dat zo 
nauw mogelijk is afgestemd op het mvo;

Or. en

Amendement 81
Sharon Bowles

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat het Griekse, Ierse 
en Cypriotische parlement de mvo’s heeft 
geratificeerd die tussen hun 
respectievelijke regering en de trojka zijn 
overeengekomen; dat het Portugese 
parlement echter niet betrokken was bij 
het onderhandelingsproces en het mvo 
niet heeft geratificeerd;

Or. en

Amendement 82
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de totale omvang van 
de financiële steun in de vier programma’s 
ongeëvenaard is, evenals de duur en de 
vorm van de programma’s, hetgeen tot de 
ongebruikelijke situatie leidt dat de steun 
de normale financiering vanuit de markten 
vrijwel volledig heeft vervangen;

H. overwegende dat de totale omvang van 
de financiële steun in de vier programma’s 
ongeëvenaard is, evenals de duur en de 
vorm van de programma’s, hetgeen tot de 
ongebruikelijke situatie leidt dat de steun 
de normale financiering vanuit de markten 
vrijwel volledig heeft vervangen; 
overwegende dat de betrokkenheid van het 
IMF niet alleen zorgt voor een mogelijke 
betrokkenheid in de vorm van 
medefinanciering, maar ook waarborgt 
dat gebruik kan worden gemaakt van de 
grote expertise die het IMF sinds 1947 
heeft opgebouwd met financiële 
bijstandsprogramma’s; 

Or. en

Amendement 83
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging H
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Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de totale omvang van 
de financiële steun in de vier programma’s 
ongeëvenaard is, evenals de duur en de 
vorm van de programma’s, hetgeen tot de 
ongebruikelijke situatie leidt dat de steun 
de normale financiering vanuit de markten 
vrijwel volledig heeft vervangen;

H. overwegende dat het noodzakelijk was 
financiële steun te verlenen omdat de 
lidstaten in kwestie in de markt leningen 
met een extreem hoge rente afsloten; 
overwegende dat de totale omvang van de 
financiële steun in de vier programma’s 
ongeëvenaard is, evenals de duur en de 
vorm van de programma’s, hetgeen tot de 
ongebruikelijke situatie leidt dat de steun 
de normale financiering vanuit de markten 
vrijwel volledig heeft vervangen;

Or. fi

Amendement 84
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de totale omvang van 
de financiële steun in de vier programma’s 
ongeëvenaard is, evenals de duur en de 
vorm van de programma’s, hetgeen tot de 
ongebruikelijke situatie leidt dat de steun 
de normale financiering vanuit de markten 
vrijwel volledig heeft vervangen;

H. overwegende dat de totale omvang van 
de financiële steun in de vier programma’s 
ongeëvenaard is, evenals de duur en de 
vorm van de programma’s, hetgeen tot de 
ongebruikelijke situatie leidt dat de steun 
de normale financiering vanuit de markten 
vrijwel volledig heeft vervangen; dat 
hierdoor de bankensector beschermd is 
tegen verliezen, doordat grote delen van 
de staatsschuld van programmalanden is 
overgeheveld van de balans van de 
particuliere sector naar de balans van de 
overheid; 

(ETUC Input)

Or. en
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Amendement 85
Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de totale omvang van 
de financiële steun in de vier programma’s 
ongeëvenaard is, evenals de duur en de 
vorm van de programma’s, hetgeen tot de 
ongebruikelijke situatie leidt dat de steun 
de normale financiering vanuit de 
markten vrijwel volledig heeft vervangen;

H. overwegende dat de totale omvang van 
de financiële steun in de vier programma’s 
ongeëvenaard is, evenals de duur, de vorm 
en de context van de programma’s, 
hetgeen tot de ongebruikelijke situatie leidt 
dat deze financiële steun in alle vier de 
landen vrijwel de enige financieringsbron 
is en dat uit hoofde van deze financiering 
harde bezuinigingsmaatregelen worden 
opgelegd die bijdragen aan de 
intensivering van de sociale en 
economische crisis;

Or. en

Amendement 86
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de totale omvang van 
de financiële steun in de vier programma’s 
ongeëvenaard is, evenals de duur en de 
vorm van de programma’s, hetgeen tot de 
ongebruikelijke situatie leidt dat de steun 
de normale financiering vanuit de markten 
vrijwel volledig heeft vervangen;

H. overwegende dat de totale omvang van 
de financiële steun in de vier programma’s 
ongeëvenaard is, evenals de duur en de 
vorm van de programma’s, hetgeen tot de 
ongebruikelijke situatie leidt dat de steun 
de normale financiering vanuit de markten 
vrijwel volledig heeft vervangen; 
overwegende dat de timing van de 
aanpassingen samenhing met de omvang 
van de beschikbare middelen;

Or. en
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Amendement 87
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de totale omvang van 
de financiële steun in de vier programma’s 
ongeëvenaard is, evenals de duur en de 
vorm van de programma’s, hetgeen tot de 
ongebruikelijke situatie leidt dat de steun 
de normale financiering vanuit de markten 
vrijwel volledig heeft vervangen;

H. overwegende dat de totale omvang van 
de financiële steun in de vier programma’s 
ongeëvenaard is, evenals de duur en de 
vorm van de programma’s, hetgeen tot de 
situatie leidt dat de steun de normale 
financiering vanuit de markten vrijwel 
volledig heeft vervangen;

Or. de

Amendement 88
Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de totale omvang van 
de financiële steun in de vier programma’s 
ongeëvenaard is, evenals de duur en de 
vorm van de programma’s, hetgeen tot de 
ongebruikelijke situatie leidt dat de steun 
de normale financiering vanuit de markten 
vrijwel volledig heeft vervangen;

H. overwegende dat de totale omvang van 
de financiële steun in de vier programma’s 
ongeëvenaard is, evenals de duur en de 
vorm van de programma’s, hetgeen tot de 
ongebruikelijke situatie leidt dat de steun 
de normale financiering waartoe de 
markten niet in staat zijn vrijwel volledig 
heeft vervangen;

Or. lv

Amendement 89
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging H
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Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de totale omvang van 
de financiële steun in de vier programma’s 
ongeëvenaard is, evenals de duur en de 
vorm van de programma’s, hetgeen tot de 
ongebruikelijke situatie leidt dat de steun 
de normale financiering vanuit de markten 
vrijwel volledig heeft vervangen;

H. overwegende dat de totale omvang van 
de financiële steunpakketten in de vier 
programma’s ongeëvenaard is, evenals de 
duur en de vorm van de programma’s, 
hetgeen tot de onwenselijke situatie leidt 
dat de steun de normale financiering vanuit 
de markten vrijwel volledig heeft 
vervangen;

Or. en

Amendement 90
Emer Costello

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de totale omvang van 
de financiële steun in de vier programma’s 
ongeëvenaard is, evenals de duur en de 
vorm van de programma’s, hetgeen tot de 
ongebruikelijke situatie leidt dat de steun 
de normale financiering vanuit de markten 
vrijwel volledig heeft vervangen;

H. overwegende dat de totale omvang van 
de financiële steun in de vier programma’s 
ongeëvenaard is, evenals de voorwaarden,
de duur en de vorm van de programma’s, 
hetgeen tot de ongebruikelijke situatie leidt 
dat de steun de normale financiering vanuit 
de markten vrijwel volledig heeft 
vervangen;

Or. en

Amendement 91
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat het EHvJ in zijn 
Pringle-arrest heeft verklaard dat het 
verbod dat is neergelegd in artikel 125 
VWEU waarborgt dat de lidstaten 
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onderworpen blijven aan de markt indien 
zij schulden aangaan, omdat dit hen zou 
moeten aanzetten tot het handhaven van 
hun begrotingsdiscipline, en dat het 
naleven van deze discipline tot de 
verwezenlijking van een groter doel op 
EU-niveau leidt, namelijk het behoud van 
de financiële stabiliteit van de monetaire 
unie; het Hof benadrukt echter dat artikel 
125 van het VWEU geen verbod inhoudt 
op het verlenen van financiële steun door 
een of meer lidstaten aan een lidstaat die 
verantwoordelijk blijft voor het nakomen 
van zijn verplichtingen aan zijn 
kredietverleners, op voorwaarde dat de 
eisen die aan deze steun worden 
verbonden van dien aard zijn dat de 
lidstaat een gezond begrotingsbeleid moet 
voeren;

Or. en

Amendement 92
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat bail-outs in de 
financiële sector rechtstreeks hebben 
bijgedragen aan de groei van de 
overheidsschulden; overwegende dat 
particuliere huishoudens een onevenredig 
groot deel van de lasten van de crisis 
dragen;

Or. en

Amendement 93
Udo Bullmann, Peter Simon

Ontwerpresolutie
Overweging I
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Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat door de economische 
situatie en de recente ontwikkelingen in 
sommige lidstaten de kwaliteit van de 
werkgelegenheid, sociale bescherming en 
gezondheids- en veiligheidsnormen onder 
druk is komen te staan;

I. overwegende dat door de economische 
situatie en de recente ontwikkelingen in 
sommige lidstaten, en met name de 
lidstaten die om steun vragen, als 
rechtstreeks gevolg van de geëiste 
eenzijdige bezuinigingsmaatregelen, 
zonder stimuleringsmaatregelen voor de 
groei en investeringen, de kwaliteit en 
kwantiteit van de werkgelegenheid, sociale 
bescherming en gezondheids- en 
veiligheidsnormen onder grote druk zijn
komen te staan; overwegende dat het 
beleid van de trojka ten aanzien van 
voorwaarden in de eerste plaats gericht 
was op een verlaging van de lonen en 
pensioenen, alsook op een uitholling van 
sociale verworvenheden zoals rechten van 
werknemers, maar ook, zoals in Portugal, 
op de privatisering van 
gemeenschappelijk eigendom, zoals 
water;

Or. de

Amendement 94
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat door de economische 
situatie en de recente ontwikkelingen in 
sommige lidstaten de kwaliteit van de 
werkgelegenheid, sociale bescherming en 
gezondheids- en veiligheidsnormen onder 
druk is komen te staan;

I. overwegende dat door de economische 
situatie en de recente ontwikkelingen in 
sommige lidstaten de kwaliteit van de 
werkgelegenheid, sociale bescherming en 
gezondheids- en veiligheidsnormen onder 
druk is komen te staan; overwegende dat 
de gevolgen voor de kwaliteit van de 
werkgelegenheid, sociale bescherming en 
gezondheids- en veiligheidsnormen 
zonder de financiële en technische steun 
van EU-IMF aanzienlijk erger en 
waarschijnlijk vrijwel ondraaglijk zouden 
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zijn geweest;

Or. en

Amendement 95
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat door de economische 
situatie en de recente ontwikkelingen in 
sommige lidstaten de kwaliteit van de 
werkgelegenheid, sociale bescherming en 
gezondheids- en veiligheidsnormen onder 
druk is komen te staan;

I. overwegende dat de financiële crisis tot 
een economische en sociale crisis heeft 
geleid; overwegende dat door deze
economische situatie en door de 
maatregelen in het kader van de 
programma’s van de trojka de kwaliteit 
van de werkgelegenheid, sociale 
bescherming en gezondheids- en 
veiligheidsnormen onder druk is komen te 
staan;

Or. en

Amendement 96
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat door de economische 
situatie en de recente ontwikkelingen in 
sommige lidstaten de kwaliteit van de
werkgelegenheid, sociale bescherming en 
gezondheids- en veiligheidsnormen onder 
druk is komen te staan;

I. overwegende dat door de economische 
situatie en de recente ontwikkelingen in 
sommige lidstaten de werkloosheid is 
gestegen;

Or. de
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Amendement 97
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat door de economische 
situatie en de recente ontwikkelingen in 
sommige lidstaten de kwaliteit van de 
werkgelegenheid, sociale bescherming en 
gezondheids- en veiligheidsnormen onder 
druk is komen te staan;

I. overwegende dat door de economische 
situatie en de recente ontwikkelingen in 
sommige lidstaten de nationale 
gezondheids-, onderwijs- en sociale 
zekerheidsstelsels zijn verslechterd, en de 
armoede onder burgers en de verschillen 
tussen arm en rijk zijn toegenomen; 
overwegende dat deze factoren het 
vertrouwen van de burgers in regeringen, 
politici, de EU en democratie in het 
algemeen ernstig hebben geschaad;

Or. en

Amendement 98
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat door de economische 
situatie en de recente ontwikkelingen in 
sommige lidstaten de kwaliteit van de 
werkgelegenheid, sociale bescherming en 
gezondheids- en veiligheidsnormen onder 
druk is komen te staan;

I. overwegende dat door de economische 
situatie en als gevolg van het ontbreken 
van noodzakelijke structurele 
hervormingen in sommige van de lidstaten 
die steun ontvangen de kwaliteit van de 
werkgelegenheid, sociale bescherming en 
gezondheids- en veiligheidsnormen onder 
druk is komen te staan;

Or. de

Amendement 99
Antigoni Papadopoulou
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Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat door de economische 
situatie en de recente ontwikkelingen in 
sommige lidstaten de kwaliteit van de 
werkgelegenheid, sociale bescherming en 
gezondheids- en veiligheidsnormen onder 
druk is komen te staan;

I. overwegende dat door de economische 
situatie en de recente ontwikkelingen in 
sommige lidstaten de kwaliteit van de 
werkgelegenheid, sociale bescherming en 
gezondheids- en veiligheidsnormen onder 
druk is komen te staan; dat economische 
groei en financiële stabiliteit bovendien 
ernstig zijn aangetast en dat in sommige 
lidstaten een sterke verslechtering van het 
overheidstekort en de schuldenpositie 
wordt gesignaleerd;

Or. en

Amendement 100
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat door de economische 
situatie en de recente ontwikkelingen in 
sommige lidstaten de kwaliteit van de 
werkgelegenheid, sociale bescherming en 
gezondheids- en veiligheidsnormen onder 
druk is komen te staan;

I. overwegende dat door de economische 
situatie en de recente ontwikkelingen in 
sommige lidstaten de kwaliteit van de 
werkgelegenheid, sociale bescherming en 
gezondheids- en veiligheidsnormen onder 
druk is komen te staan; overwegende dat 
de werkloosheid in deze lidstaten veel 
sterker dan verwacht is toegenomen en er 
onmiskenbaar sprake is van grote 
economische en sociale problematiek;

Or. en

Amendement 101
Sharon Bowles

Ontwerpresolutie
Overweging I
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Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat door de economische 
situatie en de recente ontwikkelingen in 
sommige lidstaten de kwaliteit van de 
werkgelegenheid, sociale bescherming en 
gezondheids- en veiligheidsnormen onder 
druk is komen te staan;

I. overwegende dat door de economische 
situatie en de recente ontwikkelingen in 
sommige lidstaten de kwaliteit van het 
leven van een groot aantal Europese 
burgers, met name als het gaat om de 
kans op een baan, het verkrijgen van 
krediet, de hoogte van het inkomen, 
sociale bescherming en gezondheids- en 
veiligheidsnormen, aanzienlijk onder druk 
is komen te staan;

Or. en

Amendement 102
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de economische situatie 
en de recente ontwikkelingen in sommige 
lidstaten de kwaliteit van de 
werkgelegenheid, sociale bescherming en 
gezondheids- en veiligheidsnormen onder 
druk is komen te staan;

I. overwegende dat de economische situatie 
en de recente ontwikkelingen in sommige 
lidstaten ernstige en eerder niet voorziene 
negatieve gevolgen hebben voor de 
werkgelegenheid, sociale bescherming en 
gezondheids- en veiligheidsnormen;

Or. en

Amendement 103
Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat door de economische 
situatie en de recente ontwikkelingen in 
sommige lidstaten de kwaliteit van de 
werkgelegenheid, sociale bescherming en 

I. overwegende dat door de economische 
situatie en de recente ontwikkelingen in 
sommige lidstaten de kwaliteit van de 
werkgelegenheid, sociale bescherming en 
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gezondheids- en veiligheidsnormen onder 
druk is komen te staan;

gezondheids- en veiligheidsnormen onder 
druk is komen te staan; overwegende dat 
de ontvangen leningen ertoe hebben 
bijgedragen dat de situatie niet nog verder 
uit de hand liep;

Or. lv

Amendement 104
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat door de economische 
situatie en de recente ontwikkelingen in 
sommige lidstaten de kwaliteit van de
werkgelegenheid, sociale bescherming en 
gezondheids- en veiligheidsnormen onder 
druk is komen te staan;

I. overwegende dat de crisis en de 
daaropvolgende ontwikkelingen in de 
economische situatie gevolgen hebben 
gehad voor de werkgelegenheid en de 
socialebeschermingsnormen, in al hun 
dimensies;

Or. pt

Amendement 105
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat door de economische 
situatie en de recente ontwikkelingen in 
sommige lidstaten de kwaliteit van de 
werkgelegenheid, sociale bescherming en 
gezondheids- en veiligheidsnormen onder 
druk is komen te staan;

I. overwegende dat, als gevolg van de 
interventie van de trojka, door de 
economische situatie en de recente 
ontwikkelingen in sommige lidstaten de 
kwaliteit van de werkgelegenheid, sociale 
bescherming en gezondheids- en 
veiligheidsnormen onder druk is komen te 
staan, en dat voor mensen met een laag 
inkomen de sociale toeslagen zijn 
verminderd en de lasten zijn gestegen, wat 
een toename van armoede en 
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behoeftigheid tot gevolg heeft;

Or. en

Amendement 106
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat door de economische 
situatie en de recente ontwikkelingen in 
sommige lidstaten de kwaliteit van de
werkgelegenheid, sociale bescherming en 
gezondheids- en veiligheidsnormen onder 
druk is komen te staan;

I. overwegende dat door de economische 
situatie en de recente ontwikkelingen in 
sommige lidstaten ernstige problemen zijn 
ontstaan op het gebied van
werkgelegenheid en sociale bescherming;

Or. en

Amendement 107
Lorenzo Fontana, Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat door de economische 
situatie en de recente ontwikkelingen in
sommige lidstaten de kwaliteit van de 
werkgelegenheid, sociale bescherming en
gezondheids- en veiligheidsnormen onder 
druk is komen te staan;

I. overwegende dat door de economische 
situatie en de onbereidwilligheid om 
alternatieve oplossingen te bestuderen, 
zoals sommige lidstaten uit de eurozone te 
laten stappen, de bescherming van de 
werkgelegenheid, sociale bescherming, 
gezondheid en veiligheid onder druk zijn 
komen te staan;

Or. it

Amendement 108
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Paul Murphy
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Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat door de economische 
situatie en de recente ontwikkelingen in 
sommige lidstaten de kwaliteit van de 
werkgelegenheid, sociale bescherming en 
gezondheids- en veiligheidsnormen onder 
druk is komen te staan;

I. overwegende dat door de memoranda 
van overeenstemming (mvo’s) het 
neoliberale beleid is versterkt en de 
economische en sociale situatie is 
verslechterd in de lidstaten, de lonen en 
pensioenen ernstig zijn aangetast, de 
binnenlandse vraag en de 
overheidsinvesteringen zijn afgenomen en
de kwaliteit van de werkgelegenheid, 
sociale bescherming en gezondheids- en 
veiligheidsnormen is verslechterd;

Or. en

Amendement 109
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat door de economische 
situatie en de recente ontwikkelingen in 
sommige lidstaten de kwaliteit van de 
werkgelegenheid, sociale bescherming en 
gezondheids- en veiligheidsnormen onder 
druk is komen te staan;

I. overwegende dat door de economische 
situatie, die zich met name kenmerkt door 
een al jaren durende crisis, en de recente 
ontwikkelingen in sommige lidstaten de 
kwaliteit van de werkgelegenheid, sociale 
bescherming en gezondheids- en 
veiligheidsnormen onder druk is komen te 
staan;

Or. hu

Amendement 110
Emer Costello

Ontwerpresolutie
Overweging I
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Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat door de economische 
situatie en de recente ontwikkelingen in 
sommige lidstaten de kwaliteit van de 
werkgelegenheid, sociale bescherming en 
gezondheids- en veiligheidsnormen onder 
druk is komen te staan;

I. overwegende dat door de economische 
situatie en de recente ontwikkelingen in 
sommige lidstaten de omvang en de
kwaliteit van de werkgelegenheid, sociale 
bescherming, gezondheidszorg en 
gezondheids- en veiligheidsnormen onder 
druk is komen te staan;

Or. en

Amendement 111
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat de economieën van 
lidstaten waarop een memorandum van 
overeenstemming van toepassing is, 
gekenmerkt worden door aanhoudende 
recessie, toename van de overheidsschuld 
en daling van het bbp; ter illustratie: in 
Griekenland bedroeg de staatschuld in 
2009 129% van het bbp tegen 178% van 
het bbp op dit moment, daalde het bbp in 
de periode 2008-2013 met 25%, de sterkste 
daling in vredestijd, en verkeert de 
Griekse economie voor het zesde 
achtereenvolgende jaar in recessie; 

Or. en

Amendement 112
Ana Gomes, Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat bondskanselier 
Angela Merkel en president Nicholas 
Sarkozy in oktober 2010 voorafgaand aan 
een EU-top bijeenkwamen in Deauville, 
en aankondigden dat indien een overheid 
opteerde voor een bail-out uit het 
Europees Stabiliteitsmechanisme, 
verliezen voor rekening van particuliere 
schuldeisers zouden komen; overwegende 
dat dit marktspeculaties tegen de euro 
teweegbracht, wat een ernstige druk legde 
op het vereiste rendement op Portugese 
staatschulden, waardoor Portugal zich 
gedwongen zag een verzoek tot bail-out te 
doen;

Or. en

Amendement 113
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat de kosten van 
dienstverlening voor de afnemers daarvan 
in sommige lidstaten stijgen, waardoor 
veel mensen zich niet meer een acceptabel 
niveau van dienstverlening kunnen 
veroorloven om in hun basisbehoeften te 
voldoen, zoals noodzakelijke 
behandelingen;

Or. en

Amendement 114
Nikolaos Chountis, Paul Murphy
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Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de taskforce 
Griekenland is opgezet om het vermogen 
van de Griekse overheid te versterken om 
structurele hervormingen uit te werken en 
door te voeren, teneinde het functioneren 
van de economie en de samenleving te 
verbeteren en de voorwaarden voor 
duurzaam herstel en werkgelegenheid te 
creëren, alsmede de absorptie van de 
structuur- en cohesiefondsen van de EU 
in Griekenland te versnellen en de 
kritieke middelen te verstrekken om 
investeringen te financieren;

J. overwegende dat de taskforce 
Griekenland in essentie in het leven is 
geroepen om bezuinigingsmaatregelen af 
te dwingen en te waarborgen dat 
impopulaire hervormingen worden 
doorgevoerd die zijn vastgelegd in de 
memoranda van overeenstemming; onder 
het voorwendsel van structurele 
hervormingen om het functioneren van de 
economie te verbeteren, draagt de 
taskforce bij aan de volledige 
deregulering van de arbeidsmarkt, het 
verloren gaan van sociale en 
arbeidsrechten, de liberalisering van de 
markten, privatiseringen en de uitverkoop 
van de openbare rijkdom;

Or. en

Amendement 115
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de taskforce 
Griekenland is opgezet om het vermogen 
van de Griekse overheid te versterken om 
structurele hervormingen uit te werken en
door te voeren, teneinde het functioneren 
van de economie en de samenleving te 
verbeteren en de voorwaarden voor 
duurzaam herstel en werkgelegenheid te 
creëren, alsmede de absorptie van de 
structuur- en cohesiefondsen van de EU in 
Griekenland te versnellen en de kritieke 
middelen te verstrekken om investeringen 
te financieren;

J. overwegende dat de taskforce 
Griekenland is opgezet om het vermogen 
van de Griekse overheid te versterken om 
structurele hervormingen uit te werken,
door te voeren en door te zetten, teneinde 
het functioneren van de economie en de 
overheid te verbeteren en de voorwaarden 
voor duurzaam herstel en werkgelegenheid 
te creëren, alsmede de absorptie van de 
structuur- en cohesiefondsen van de EU in 
Griekenland te versnellen en de kritieke 
middelen te verstrekken om investeringen 
te financieren;

Or. de
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Amendement 116
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de taskforce 
Griekenland is opgezet om het vermogen 
van de Griekse overheid te versterken om 
structurele hervormingen uit te werken en 
door te voeren, teneinde het functioneren 
van de economie en de samenleving te 
verbeteren en de voorwaarden voor 
duurzaam herstel en werkgelegenheid te 
creëren, alsmede de absorptie van de 
structuur- en cohesiefondsen van de EU in 
Griekenland te versnellen en de kritieke 
middelen te verstrekken om investeringen 
te financieren;

J. overwegende dat de taskforce 
Griekenland in eerste instantie is opgezet 
om het vermogen van de Griekse overheid 
te versterken om structurele hervormingen 
uit te werken en door te voeren, teneinde 
het functioneren van de economie en de 
samenleving te verbeteren en de 
voorwaarden voor duurzaam herstel en 
werkgelegenheid te creëren, alsmede de 
absorptie van de structuur- en 
cohesiefondsen van de EU in Griekenland 
te versnellen en de kritieke middelen te 
verstrekken om investeringen te 
financieren;

Or. en

Amendement 117
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de taskforce 
Griekenland is opgezet om het vermogen 
van de Griekse overheid te versterken om 
structurele hervormingen uit te werken en 
door te voeren, teneinde het functioneren 
van de economie en de samenleving te 
verbeteren en de voorwaarden voor 
duurzaam herstel en werkgelegenheid te 
creëren, alsmede de absorptie van de 
structuur- en cohesiefondsen van de EU in 
Griekenland te versnellen en de kritieke 
middelen te verstrekken om investeringen 

J. overwegende dat de taskforce 
Griekenland is opgezet om het vermogen 
van de Griekse overheid te versterken om 
de begrotingsconsolidatie te verbeteren,
structurele hervormingen uit te werken en 
door te voeren, teneinde het 
concurrentievermogen en het functioneren 
van de economie en de samenleving te 
verbeteren en de voorwaarden voor 
duurzaam herstel en werkgelegenheid te 
creëren, alsmede de absorptie van de 
structuur- en cohesiefondsen van de EU in 
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te financieren; Griekenland te versnellen en de kritieke 
middelen te verstrekken om investeringen 
te financieren;

Or. en

Amendement 118
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de taskforce 
Griekenland is opgezet om het vermogen 
van de Griekse overheid te versterken om 
structurele hervormingen uit te werken en 
door te voeren, teneinde het functioneren 
van de economie en de samenleving te 
verbeteren en de voorwaarden voor 
duurzaam herstel en werkgelegenheid te 
creëren, alsmede de absorptie van de 
structuur- en cohesiefondsen van de EU in 
Griekenland te versnellen en de kritieke 
middelen te verstrekken om investeringen 
te financieren;

J. overwegende dat de taskforce 
Griekenland is opgezet om het vermogen 
van de Griekse overheid te versterken om 
structurele hervormingen uit te werken en 
door te voeren, teneinde het functioneren 
van de economie en de samenleving te 
verbeteren en de voorwaarden voor 
duurzaam herstel en werkgelegenheid te 
creëren, alsmede de absorptie van de 
structuur- en cohesiefondsen van de EU in 
Griekenland te versnellen en de kritieke 
middelen in te zetten om investeringen te 
financieren;

Or. en

Amendement 119
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de taskforce 
Griekenland is opgezet om het vermogen 
van de Griekse overheid te versterken om 
structurele hervormingen uit te werken en 
door te voeren, teneinde het functioneren 
van de economie en de samenleving te 
verbeteren en de voorwaarden voor 

J. overwegende dat de taskforce 
Griekenland is opgezet om het vermogen 
van de Griekse overheid te versterken om 
structurele hervormingen uit te werken en 
door te voeren, teneinde het functioneren 
van de economie te verbeteren en de 
voorwaarden voor duurzaam herstel en 



AM\1017183NL.doc 61/190 PE528.079v01-00

NL

duurzaam herstel en werkgelegenheid te 
creëren, alsmede de absorptie van de 
structuur- en cohesiefondsen van de EU in 
Griekenland te versnellen en de kritieke 
middelen te verstrekken om investeringen 
te financieren;

werkgelegenheid te creëren, alsmede de 
absorptie van de structuur- en 
cohesiefondsen van de EU in Griekenland 
te versnellen en de kritieke middelen te 
verstrekken om investeringen te 
financieren;

Or. en

Amendement 120
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat, vanwege het feit 
dat miljoenen Griekse burgers geen 
enkele sociale zekerheid meer genieten, 
een groeiend aantal patiënten niet langer 
de medische zorg en behandeling krijgen 
die ze nodig hebben;

Or. en

Amendement 121
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat de crisis 
belangrijke democratische 
tekortkomingen aan het licht heeft 
gebracht ten aanzien van het economisch 
en financieel beleid, EU-beleidsterreinen 
die van groot belang zijn voor de burgers; 
overwegende dat sommige lidstaten zich 
nu geconfronteerd zien met beleid 
waartoe hun parlement zelf nooit zou 
hebben besloten, terwijl andere lidstaten 
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zich gedwongen zien grote leningen of 
garanties te verstrekken om het 
uiteenvallen van de eurozone te 
voorkomen; overwegende dat aan de 
parlementen van de lidstaten ten gevolge 
van de spillover-effecten van nationale 
besluiten op het gebied van economisch 
en fiscaal beleid naar de economieën van 
andere lidstaten in de eurozone in de 
praktijk hun begrotingsautonomie is 
ontnomen;

Or. en

Amendement 122
Nikolaos Chountis, Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat de programma’s, 
en in het bijzonder het Griekse 
programma, voor de korte termijn 
voornamelijk bedoeld waren om te 
voorkomen dat de staatsschuldencrisis 
zou overslaan naar de Europese banken 
en de andere lidstaten; overwegende dat 
de doelstelling voor de middellange 
termijn de gedwongen herverdeling van 
inkomens was, tegen de mensen met een 
laag of middeninkomen in de lidstaten 
waarop een memorandum van 
overeenstemming van toepassing is;

Or. en

Amendement 123
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Overweging K
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Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het Europees 
Parlement in zijn resolutie van 20 
november 2012 geëist heeft dat de strenge 
democratische controlenormen die op 
niveau van de Unie gangbaar zijn ook voor 
de trojka gelden; overwegende dat deze 
normen in het bijzonder inhouden dat de 
trojka in het Europees Parlement gehoord 
wordt alvorens zijn taken uit te voeren, en 
dat de trojka regelmatig verslag uitbrengt 
aan en zich regelmatig democratisch laat 
controleren door het Europees Parlement;

K. overwegende dat het Europees 
Parlement in zijn resolutie van 20 
november 2012 geëist heeft dat de strenge 
democratische controlenormen die op 
niveau van de Unie gangbaar zijn ook voor 
de trojka gelden; overwegende dat een 
dergelijke verantwoordingsplicht 
tegenover het Europees Parlement alleen 
bestaat voor de Europese Commissie en 
de werkzaamheden waarvoor zij 
verantwoordelijk is;

Or. de

Amendement 124
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het Europees 
Parlement in zijn resolutie van 20 
november 2012 geëist heeft dat de strenge 
democratische controlenormen die op 
niveau van de Unie gangbaar zijn ook voor 
de trojka gelden; overwegende dat deze 
normen in het bijzonder inhouden dat de 
trojka in het Europees Parlement gehoord 
wordt alvorens zijn taken uit te voeren, en 
dat de trojka regelmatig verslag uitbrengt
aan en zich regelmatig democratisch laat 
controleren door het Europees Parlement;

K. overwegende dat het Europees 
Parlement in zijn resolutie van 20 
november 2012 geëist heeft dat de strenge 
democratische controlenormen die op 
niveau van de Unie gangbaar zijn ook voor 
de trojka gelden; overwegende dat deze 
normen in het bijzonder inhouden dat de 
trojka in het Europees Parlement gehoord 
wordt en dat de trojka in het kader van een 
regelmatige dialoog verslag moet 
uitbrengen aan het Europees Parlement;

Or. de

Amendement 125
Derk Jan Eppink
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Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

overwegende dat het Europees Parlement 
in zijn resolutie van 20 november 2012 
geëist heeft dat de strenge democratische 
controlenormen die op niveau van de Unie 
gangbaar zijn ook voor de trojka gelden; 
overwegende dat deze normen in het 
bijzonder inhouden dat de trojka in het 
Europees Parlement gehoord wordt
alvorens zijn taken uit te voeren, en dat de 
trojka regelmatig verslag uitbrengt aan en 
zich regelmatig democratisch laat
controleren door het Europees Parlement;

overwegende dat het Europees Parlement 
in zijn resolutie van 20 november 2012 
geëist heeft dat de strenge democratische 
controlenormen die op nationaal niveau 
en op niveau van de Unie gangbaar zijn 
ook voor de trojka gelden; overwegende 
dat deze normen in het bijzonder inhouden 
dat de nationale parlementen een grotere 
rol krijgen toebedeeld en dat de 
Commissie en de ECB in hun 
hoedanigheid van lid van de trojka in het 
Europees Parlement gehoord kunnen 
worden alvorens hun taken uit te voeren, 
en regelmatig verslag uitbrengen aan en 
zich regelmatig democratisch laten
controleren door het Europees Parlement;

Or. en

Amendement 126
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

overwegende dat het Europees Parlement 
in zijn resolutie van 20 november 2012 
geëist heeft dat de strenge democratische 
controlenormen die op niveau van de Unie 
gangbaar zijn ook voor de trojka gelden; 
overwegende dat deze normen in het 
bijzonder inhouden dat de trojka in het 
Europees Parlement gehoord wordt 
alvorens zijn taken uit te voeren, en dat de 
trojka regelmatig verslag uitbrengt aan en 
zich regelmatig democratisch laat
controleren door het Europees Parlement;

overwegende dat het Europees Parlement 
in zijn resolutie van 20 november 2012 
geëist heeft dat de strenge democratische 
controlenormen die op niveau van de Unie 
gangbaar zijn ook voor de trojka gelden; 
overwegende dat deze normen in het 
bijzonder inhouden dat de 
vertegenwoordigers van de Commissie in
de trojka regelmatig verslag uitbrengen
aan en zich regelmatig democratisch laten
controleren door het Europees Parlement;

Or. en
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Amendement 127
Sharon Bowles

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het Europees 
Parlement in zijn resolutie van 20 
november 2012 geëist heeft dat de strenge 
democratische controlenormen die op 
niveau van de Unie gangbaar zijn ook voor 
de trojka gelden; overwegende dat deze 
normen in het bijzonder inhouden dat de 
trojka in het Europees Parlement gehoord 
wordt alvorens zijn taken uit te voeren, en 
dat de trojka regelmatig verslag uitbrengt 
aan en zich regelmatig democratisch laat 
controleren door het Europees Parlement;

K. overwegende dat het Europees 
Parlement in zijn resolutie van 20 
november 2012 geëist heeft dat de strenge 
democratische controlenormen die op 
niveau van de Unie gangbaar zijn ook voor 
de trojka gelden; overwegende dat deze 
normen noodzakelijk zijn voor de 
geloofwaardigheid van de 
bijstandsprogramma’s en in het bijzonder 
inhouden dat de trojka in het Europees 
Parlement gehoord wordt alvorens zijn 
taken uit te voeren, en dat de trojka 
regelmatig verslag uitbrengt aan en zich 
regelmatig democratisch laat controleren 
door het Europees Parlement;

Or. en

Amendement 128
Gay Mitchell

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het Europees 
Parlement in zijn resolutie van 20 
november 2012 geëist heeft dat de strenge 
democratische controlenormen die op 
niveau van de Unie gangbaar zijn ook voor 
de trojka gelden; overwegende dat deze 
normen in het bijzonder inhouden dat de 
trojka in het Europees Parlement gehoord 
wordt alvorens zijn taken uit te voeren, en 
dat de trojka regelmatig verslag uitbrengt 
aan en zich regelmatig democratisch laat 

K. overwegende dat het Europees 
Parlement in zijn resolutie van 20 
november 2012 geëist heeft dat de strenge 
democratische controlenormen die op 
niveau van de Unie gangbaar zijn ook voor 
de trojka gelden; overwegende dat deze 
normen in het bijzonder inhouden dat de 
vertegenwoordiger(s) van de Commissie 
in de trojka in het Europees Parlement 
gehoord wordt (worden) alvorens zijn 
(hun) taken uit te voeren, en regelmatig 
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controleren door het Europees Parlement; verslag uitbrengt (uitbrengen) aan en zich 
regelmatig democratisch laat (laten) 
controleren door het Europees Parlement;

Or. en

Amendement 129
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het Europees 
Parlement in zijn resolutie van 20 
november 2012 geëist heeft dat de strenge 
democratische controlenormen die op 
niveau van de Unie gangbaar zijn ook voor 
de trojka gelden; overwegende dat deze 
normen in het bijzonder inhouden dat de 
trojka in het Europees Parlement gehoord 
wordt alvorens zijn taken uit te voeren, en 
dat de trojka regelmatig verslag uitbrengt 
aan en zich regelmatig democratisch laat 
controleren door het Europees Parlement;

K. overwegende dat het Europees 
Parlement in zijn resolutie van 20 
november 2012 geëist heeft dat de strenge 
democratische controlenormen die op 
niveau van de Unie gangbaar zijn ook voor 
de EU-instellingen die lid zijn van de 
trojka gelden; overwegende dat deze 
normen in het bijzonder zouden inhouden 
dat de EU-leden van de trojka in het 
Europees Parlement gehoord worden
alvorens hun taken op basis van een 
duidelijk mandaat uit te voeren, en 
regelmatig verslag uitbrengen aan en zich 
regelmatig democratisch laten controleren 
door het Europees Parlement;

Or. en

Amendement 130
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat, voor de lidstaten 
in de eurozone die ernstige moeilijkheden 
ondervinden of dreigen te ondervinden 
ten aanzien van hun financiële stabiliteit, 
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het versterkte toezicht, de macro-
economische aanpassingsprogramma’s en 
de evaluatie van de houdbaarheid van de 
overheidsschuld zijn gecodificeerd in het 
twopack, meer bepaald in Verordening 
(EU) nr. 472/2013, waarin de 
bevoegdheden en taken van de 
Commissie, de ECB, het IMF en de 
betrokken lidstaten duidelijk worden 
uiteengezet;

Or. en

Amendement 131
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat er ondanks de 
aantijgingen over een gebrek aan 
transparantie, die doen vermoeden dat er 
bij de onderhandelingen over het mvo 
druk is uitgeoefend op de 
programmalanden om in te stemmen met 
zwaardere maatregelen, op zij gewezen 
dat de kiezers in de lidstaten de 
gelegenheid hebben gehad om zich met 
kennis van zaken uit te spreken over de 
grote lijnen van de 
aanpassingsprogramma’s;

Or. pt

Amendement 132
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat het systeem zou 
moeten evolueren in de richting van meer 
democratische controle op EU-
instellingen, waaronder de mogelijkheid 
dat het Europees Parlement stemt over de 
goedkeuring van de 
aanpassingsprogramma’s;

Or. en

Amendement 133
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op staatsschulden 
te voorkomen; overwegende dat de 
doelstelling voor de middellange termijn 
was, te zorgen dat het geleende geld zou 
worden terugbetaald, om een groot 
financieel verlies te voorkomen dat terecht 
zou komen op de schouders van de 
belastingbetaler van de landen die de 
steun verlenen en garant staan voor de 
middelen; overwegende dat daarmee ook 
van het programma geëist wordt dat het 
leidt tot duurzame groei en effectieve 
vermindering van de schuldenlast voor de 
middellange en lange termijn; 
overwegende dat de programma’s zich er 
niet toe leenden om de macro-
economische onevenwichtigheden die 
soms gedurende decennia waren 
opgebouwd, grondig te corrigeren;

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op staatsschulden 
te voorkomen; overwegende dat de 
doelstelling voor de middellange en lange
termijn is duurzame groei, houdbaarheid 
van de begroting en effectieve 
vermindering van de schuldenlast te 
verwezenlijken, teneinde de terugkeer 
naar normale marktfinanciering en de 
terugbetaling van de financiële bijstand te 
bewerkstelligen; overwegende dat de 
programma’s ook structurele 
hervormingen omvatten om een aantal
macro-economische onevenwichtigheden 
die soms gedurende decennia waren 
opgebouwd, te corrigeren;

Or. en
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Amendement 134
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op staatsschulden 
te voorkomen; overwegende dat de 
doelstelling voor de middellange termijn 
was, te zorgen dat het geleende geld zou 
worden terugbetaald, om een groot 
financieel verlies te voorkomen dat terecht 
zou komen op de schouders van de 
belastingbetaler van de landen die de steun 
verlenen en garant staan voor de middelen; 
overwegende dat daarmee ook van het 
programma geëist wordt dat het leidt tot 
duurzame groei en effectieve vermindering 
van de schuldenlast voor de middellange 
en lange termijn; overwegende dat de 
programma’s zich er niet toe leenden om 
de macro-economische 
onevenwichtigheden die soms gedurende 
decennia waren opgebouwd, grondig te 
corrigeren;

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op staatsschulden 
te voorkomen; overwegende dat de 
doelstelling voor de middellange termijn 
was, te zorgen dat het geleende geld zou 
worden terugbetaald, om een groot 
financieel verlies te voorkomen dat terecht 
zou komen op de schouders van de 
belastingbetaler van de landen die de steun 
verlenen en garant staan voor de middelen; 
overwegende dat daarmee ook van het 
programma geëist wordt dat het leidt tot 
duurzame groei en effectieve vermindering 
van de schuldenlast voor de middellange 
en lange termijn;

Or. de

Amendement 135
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op staatsschulden 
te voorkomen; overwegende dat de 
doelstelling voor de middellange termijn 

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op staatsschulden 
te voorkomen; overwegende dat de 
doelstelling voor de middellange termijn 
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was, te zorgen dat het geleende geld zou 
worden terugbetaald, om een groot 
financieel verlies te voorkomen dat terecht 
zou komen op de schouders van de 
belastingbetaler van de landen die de steun 
verlenen en garant staan voor de middelen; 
overwegende dat daarmee ook van het 
programma geëist wordt dat het leidt tot 
duurzame groei en effectieve vermindering 
van de schuldenlast voor de middellange 
en lange termijn; overwegende dat de 
programma’s zich er niet toe leenden om 
de macro-economische 
onevenwichtigheden die soms gedurende 
decennia waren opgebouwd, grondig te 
corrigeren;

was, te zorgen dat het geleende geld zou 
worden terugbetaald, om een groot 
financieel verlies te voorkomen dat terecht 
zou komen op de schouders van de 
belastingbetaler van de landen die de steun 
verlenen en garant staan voor de middelen; 
overwegende dat daarmee ook van het 
programma geëist wordt dat het leidt tot 
duurzame groei en effectieve vermindering 
van de schuldenlast voor de middellange 
en lange termijn;

Or. de

Amendement 136
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op staatsschulden 
te voorkomen; overwegende dat de 
doelstelling voor de middellange termijn 
was, te zorgen dat het geleende geld zou 
worden terugbetaald, om een groot 
financieel verlies te voorkomen dat terecht 
zou komen op de schouders van de 
belastingbetaler van de landen die de steun 
verlenen en garant staan voor de middelen; 
overwegende dat daarmee ook van het 
programma geëist wordt dat het leidt tot 
duurzame groei en effectieve vermindering 
van de schuldenlast voor de middellange 
en lange termijn; overwegende dat de 
programma’s zich er niet toe leenden om 
de macro-economische 
onevenwichtigheden die soms gedurende 

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op staatsschulden 
te voorkomen; overwegende dat de 
doelstelling voor de middellange termijn 
was, te zorgen dat het geleende geld zou 
worden terugbetaald, om een groot 
financieel verlies te voorkomen dat terecht 
zou komen op de schouders van de 
belastingbetaler van de landen die de steun 
verlenen en garant staan voor de middelen; 
overwegende dat hiervoor ook de 
tenuitvoerlegging van het programma door 
de betrokken lidstaten nodig is, teneinde
duurzame groei en effectieve vermindering 
van de schuldenlast voor de middellange 
en lange termijn te verwezenlijken;
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decennia waren opgebouwd, grondig te 
corrigeren;

Or. en

Amendement 137
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op staatsschulden 
te voorkomen; overwegende dat de 
doelstelling voor de middellange termijn 
was, te zorgen dat het geleende geld zou 
worden terugbetaald, om een groot 
financieel verlies te voorkomen dat terecht 
zou komen op de schouders van de 
belastingbetaler van de landen die de steun 
verlenen en garant staan voor de middelen; 
overwegende dat daarmee ook van het 
programma geëist wordt dat het leidt tot 
duurzame groei en effectieve vermindering 
van de schuldenlast voor de middellange 
en lange termijn; overwegende dat de 
programma’s zich er niet toe leenden om 
de macro-economische 
onevenwichtigheden die soms gedurende 
decennia waren opgebouwd, grondig te 
corrigeren;

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op staatsschulden 
te voorkomen; overwegende dat de 
doelstelling voor de middellange termijn 
was, te zorgen dat het geleende geld zou 
worden terugbetaald, om een groot 
financieel verlies te voorkomen dat terecht 
zou komen op de schouders van de 
belastingbetaler van de landen die de steun 
verlenen en garant staan voor de middelen; 
overwegende dat daarmee ook van het 
programma geëist wordt dat het leidt tot 
duurzame groei en effectieve vermindering 
van de schuldenlast voor de middellange 
en lange termijn; overwegende dat de 
programma’s zich er niet toe leenden om 
de macro-economische 
onevenwichtigheden die soms gedurende 
decennia waren opgebouwd, grondig te 
corrigeren, en dat deze taak bijgevolg werd 
overgelaten aan de verbeterde 
economische governance in de vorm van 
het sixpack, het twopack en het algemene 
kader van het Europees semester;

Or. en

Amendement 138
Paulo Rangel
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Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op staatsschulden 
te voorkomen; overwegende dat de 
doelstelling voor de middellange termijn 
was, te zorgen dat het geleende geld zou 
worden terugbetaald, om een groot 
financieel verlies te voorkomen dat terecht 
zou komen op de schouders van de 
belastingbetaler van de landen die de steun 
verlenen en garant staan voor de middelen; 
overwegende dat daarmee ook van het 
programma geëist wordt dat het leidt tot 
duurzame groei en effectieve vermindering 
van de schuldenlast voor de middellange 
en lange termijn; overwegende dat de 
programma’s zich er niet toe leenden om 
de macro-economische 
onevenwichtigheden die soms gedurende 
decennia waren opgebouwd, grondig te 
corrigeren;

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op staatsschulden 
te voorkomen; overwegende dat de 
doelstelling voor de middellange termijn 
was, te zorgen dat het geleende geld zou 
worden terugbetaald, om een groot 
financieel verlies te voorkomen dat terecht 
zou komen op de schouders van de 
belastingbetaler van de landen die de steun 
verlenen en garant staan voor de middelen; 
overwegende dat daarmee ook van het 
programma geëist wordt dat het leidt tot 
duurzame groei en effectieve vermindering 
van de schuldenlast voor de middellange 
en lange termijn;

Or. pt

Amendement 139
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op staatsschulden 
te voorkomen; overwegende dat de 
doelstelling voor de middellange termijn 
was, te zorgen dat het geleende geld zou 
worden terugbetaald, om een groot 
financieel verlies te voorkomen dat terecht 

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op staatsschulden 
te voorkomen; overwegende dat het doel 
van de programmavoorwaarden is, te 
zorgen dat het geleende geld wordt
terugbetaald, om een groot financieel 
verlies te voorkomen dat terecht zou 
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zou komen op de schouders van de 
belastingbetaler van de landen die de steun 
verlenen en garant staan voor de middelen; 
overwegende dat daarmee ook van het 
programma geëist wordt dat het leidt tot 
duurzame groei en effectieve vermindering 
van de schuldenlast voor de middellange 
en lange termijn; overwegende dat de 
programma’s zich er niet toe leenden om 
de macro-economische 
onevenwichtigheden die soms gedurende 
decennia waren opgebouwd, grondig te 
corrigeren;

komen op de schouders van de 
belastingbetaler van de landen die de steun 
verlenen en garant staan voor de middelen; 
overwegende dat daarmee eerst en vooral
van het programma geëist wordt dat het 
leidt tot duurzame groei en effectieve 
vermindering van de schuldenlast;
overwegende dat de vermindering van de 
schuldenlast niet kan worden 
verwezenlijkt in slechte economische 
omstandigheden; overwegende dat de 
programma’s niet waren ontworpen om de 
macro-economische onevenwichtigheden 
die soms gedurende decennia waren 
opgebouwd, grondig te corrigeren;

Or. en

Amendement 140
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op 
staatsschulden te voorkomen; 
overwegende dat de doelstelling voor de 
middellange termijn was, te zorgen dat het 
geleende geld zou worden terugbetaald, om 
een groot financieel verlies te voorkomen 
dat terecht zou komen op de schouders van 
de belastingbetaler van de landen die de 
steun verlenen en garant staan voor de 
middelen; overwegende dat daarmee ook 
van het programma geëist wordt dat het 
leidt tot duurzame groei en effectieve 
vermindering van de schuldenlast voor de 
middellange en lange termijn; 
overwegende dat de programma’s zich er 
niet toe leenden om de macro-economische 
onevenwichtigheden die soms gedurende 

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en de betalingsbalans van de 
betrokken lidstaten te corrigeren; 
overwegende dat de doelstelling voor de 
middellange termijn was, te zorgen dat het 
geleende geld zou worden terugbetaald, om 
een groot financieel verlies te voorkomen 
dat terecht zou komen op de schouders van 
de belastingbetaler van de landen die de 
steun verlenen en garant staan voor de 
middelen; overwegende dat daarmee ook 
van de programma’s geëist wordt dat ze 
leiden tot duurzame groei en effectieve 
vermindering van de schuldenlast voor de 
middellange en lange termijn; 
overwegende dat de programma’s zich er 
niet toe leenden om de macro-economische 
onevenwichtigheden die soms gedurende 
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decennia waren opgebouwd, grondig te 
corrigeren;

decennia waren opgebouwd, grondig te 
corrigeren;

Or. en

Amendement 141
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op staatsschulden 
te voorkomen; overwegende dat de 
doelstelling voor de middellange termijn 
was, te zorgen dat het geleende geld zou 
worden terugbetaald, om een groot 
financieel verlies te voorkomen dat terecht 
zou komen op de schouders van de 
belastingbetaler van de landen die de steun 
verlenen en garant staan voor de middelen; 
overwegende dat daarmee ook van het 
programma geëist wordt dat het leidt tot 
duurzame groei en effectieve vermindering 
van de schuldenlast voor de middellange 
en lange termijn; overwegende dat de 
programma’s zich er niet toe leenden om 
de macro-economische 
onevenwichtigheden die soms gedurende 
decennia waren opgebouwd, grondig te 
corrigeren;

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op staatsschulden 
te voorkomen; overwegende dat de 
doelstelling voor de middellange termijn 
was, te zorgen dat het geleende geld zou 
worden terugbetaald, om een groot 
financieel verlies te voorkomen dat terecht 
zou komen op de schouders van de 
belastingbetaler van de landen die de steun 
verlenen en garant staan voor de middelen; 
overwegende dat daarmee ook van het
programma geëist wordt dat het leidt tot 
duurzame groei en effectieve vermindering 
van de schuldenlast voor de middellange 
en lange termijn; overwegende dat de 
programma’s niet waren ontworpen om de 
macro-economische onevenwichtigheden 
grondig te corrigeren die soms gedurende 
decennia waren opgebouwd en die de 
nationale overheden en de EU 
voortdurend op consequente wijze moeten 
aanpakken, ook nadat de 
aanpassingsprogramma’s zijn afgerond;

Or. en

Amendement 142
Marisa Matias
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Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op staatsschulden 
te voorkomen; overwegende dat de 
doelstelling voor de middellange termijn 
was, te zorgen dat het geleende geld zou 
worden terugbetaald, om een groot 
financieel verlies te voorkomen dat terecht 
zou komen op de schouders van de 
belastingbetaler van de landen die de 
steun verlenen en garant staan voor de 
middelen; overwegende dat daarmee ook 
van het programma geëist wordt dat het 
leidt tot duurzame groei en effectieve 
vermindering van de schuldenlast voor de 
middellange en lange termijn; 
overwegende dat de programma’s zich er 
niet toe leenden om de macro-economische 
onevenwichtigheden die soms gedurende 
decennia waren opgebouwd, grondig te 
corrigeren;

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op staatsschulden 
te voorkomen; overwegende dat de 
doelstelling voor de middellange termijn 
was, te zorgen dat het geleende geld zou 
worden terugbetaald, om een groot 
financieel verlies te voorkomen; 
overwegende dat daarmee ook van het 
programma geëist wordt dat het leidt tot 
duurzame groei en effectieve vermindering 
van de schuldenlast voor de middellange 
en lange termijn; overwegende dat de 
programma’s zich er niet toe leenden om 
de macro-economische 
onevenwichtigheden die soms gedurende 
decennia waren opgebouwd, grondig te 
corrigeren;

Or. en

Amendement 143
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op staatsschulden 
te voorkomen; overwegende dat de 
doelstelling voor de middellange termijn 
was, te zorgen dat het geleende geld zou 
worden terugbetaald, om een groot 
financieel verlies te voorkomen dat terecht 

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op staatsschulden 
te voorkomen; overwegende dat de 
doelstelling voor de middellange termijn 
was, te zorgen dat het geleende geld zou 
worden terugbetaald, om een groot 
financieel verlies te voorkomen dat terecht 
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zou komen op de schouders van de 
belastingbetaler van de landen die de steun 
verlenen en garant staan voor de middelen; 
overwegende dat daarmee ook van het 
programma geëist wordt dat het leidt tot 
duurzame groei en effectieve vermindering 
van de schuldenlast voor de middellange 
en lange termijn; overwegende dat de 
programma’s zich er niet toe leenden om 
de macro-economische 
onevenwichtigheden die soms gedurende 
decennia waren opgebouwd, grondig te 
corrigeren;

zou komen op de schouders van de 
belastingbetaler van de landen die de steun 
verlenen en garant staan voor de middelen; 
overwegende dat daarmee ook van het
programma geëist wordt dat het leidt tot 
duurzame overheidsfinanciën, duurzame
groei en effectieve vermindering van de 
schuldenlast voor de middellange termijn; 
overwegende dat daarmee ook van het 
programma geëist wordt dat het leidt tot 
een modernisering van de overheidssector 
zodat een afgeslankte en efficiënte 
overheidsadministratie ontstaat, welke een 
voorwaarde is voor een vlotte en goede 
tenuitvoerlegging van deze programma’s 
en verdere structurele hervormingen; 
overwegende dat de programma’s de 
macro-economische onevenwichtigheden 
die soms gedurende decennia waren 
opgebouwd, slechts ten dele hebben 
kunnen corrigeren;

Or. en

Amendement 144
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op staatsschulden 
te voorkomen; overwegende dat de 
doelstelling voor de middellange termijn 
was, te zorgen dat het geleende geld zou 
worden terugbetaald, om een groot 
financieel verlies te voorkomen dat terecht 
zou komen op de schouders van de 
belastingbetaler van de landen die de steun 
verlenen en garant staan voor de middelen; 
overwegende dat daarmee ook van het 
programma geëist wordt dat het leidt tot 
duurzame groei en effectieve vermindering 

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op staatsschulden 
te voorkomen; overwegende dat de 
doelstelling voor de middellange termijn 
was, te zorgen dat het geleende geld zou 
worden terugbetaald, om een groot 
financieel verlies te voorkomen dat terecht 
zou komen op de schouders van de 
belastingbetaler van de landen die de steun 
verlenen en garant staan voor de middelen; 
overwegende dat daarmee ook van het 
programma geëist wordt dat het leidt tot 
duurzame groei en effectieve vermindering 
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van de schuldenlast voor de middellange 
en lange termijn; overwegende dat de 
programma’s zich er niet toe leenden om 
de macro-economische 
onevenwichtigheden die soms gedurende 
decennia waren opgebouwd, grondig te 
corrigeren;

van de schuldenlast voor de middellange 
en lange termijn; overwegende dat de 
programma’s zich er niet toe leenden om 
de macro-economische 
onevenwichtigheden die soms gedurende 
decennia waren opgebouwd, grondig te 
corrigeren; overwegende dat er, alle 
aankondigingen ten spijt, op het nationale 
of Europese niveau geen opmerkelijke 
maatregelen voor werkgelegenheidsgroei 
en nieuwe banen zijn genomen;

Or. en

Amendement 145
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op staatsschulden 
te voorkomen; overwegende dat de 
doelstelling voor de middellange termijn 
was, te zorgen dat het geleende geld zou 
worden terugbetaald, om een groot 
financieel verlies te voorkomen dat terecht 
zou komen op de schouders van de 
belastingbetaler van de landen die de steun 
verlenen en garant staan voor de middelen; 
overwegende dat daarmee ook van het 
programma geëist wordt dat het leidt tot 
duurzame groei en effectieve vermindering 
van de schuldenlast voor de middellange 
en lange termijn; overwegende dat de 
programma’s zich er niet toe leenden om 
de macro-economische 
onevenwichtigheden die soms gedurende 
decennia waren opgebouwd, grondig te 
corrigeren;

L. overwegende dat de trojka-regeling een 
pragmatische benadering was om nooit 
eerder voorgekomen problemen op te 
lossen; overwegende dat de programma’s 
op korte termijn hoofdzakelijk bedoeld 
waren om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op staatsschulden 
te voorkomen; overwegende dat de 
doelstelling voor de middellange termijn 
was, te zorgen dat het geleende geld zou 
worden terugbetaald, om een groot 
financieel verlies te voorkomen dat terecht 
zou komen op de schouders van de 
belastingbetaler van de landen die de steun 
verlenen en garant staan voor de middelen; 
overwegende dat daarmee ook van het 
programma geëist wordt dat het leidt tot 
duurzame groei en effectieve vermindering 
van de schuldenlast voor de middellange 
en lange termijn; overwegende dat de 
programma’s zich er niet toe leenden om
de macro-economische 
onevenwichtigheden die soms gedurende 
decennia waren opgebouwd, grondig te 
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corrigeren;

Or. en

Amendement 146
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op staatsschulden 
te voorkomen; overwegende dat de 
doelstelling voor de middellange termijn 
was, te zorgen dat het geleende geld zou 
worden terugbetaald, om een groot 
financieel verlies te voorkomen dat terecht 
zou komen op de schouders van de 
belastingbetaler van de landen die de steun 
verlenen en garant staan voor de middelen;
overwegende dat daarmee ook van het 
programma geëist wordt dat het leidt tot 
duurzame groei en effectieve vermindering 
van de schuldenlast voor de middellange 
en lange termijn; overwegende dat de 
programma’s zich er niet toe leenden om 
de macro-economische 
onevenwichtigheden die soms gedurende 
decennia waren opgebouwd, grondig te 
corrigeren;

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op staatsschulden 
te voorkomen; overwegende dat de 
doelstelling voor de middellange termijn 
was, te zorgen dat het geleende geld zou 
worden terugbetaald, om een groot 
financieel verlies te voorkomen dat terecht 
zou komen op de schouders van de 
belastingbetaler van de landen die de steun 
verlenen en garant staan voor de middelen;
overwegende dat daarmee ook van het 
programma geëist wordt dat het leidt tot 
duurzame groei en effectieve vermindering 
van de schuldenlast voor de middellange 
en lange termijn; overwegende dat de 
programma’s zich er niet toe leenden om 
de macro-economische 
onevenwichtigheden die soms gedurende 
decennia waren opgebouwd, grondig te 
corrigeren; overwegende dat het de eerste 
keer was dat dergelijke programma's in de 
eurozone werden toegepast en de 
ontwikkelingen hebben aangetoond dat er 
fouten zijn gemaakt bij de planning en de 
beleidsmix;

Or. el

Amendement 147
Jürgen Klute, Marisa Matias
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Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op staatsschulden 
te voorkomen; overwegende dat de 
doelstelling voor de middellange termijn 
was, te zorgen dat het geleende geld zou 
worden terugbetaald, om een groot 
financieel verlies te voorkomen dat terecht 
zou komen op de schouders van de 
belastingbetaler van de landen die de steun 
verlenen en garant staan voor de middelen; 
overwegende dat daarmee ook van het 
programma geëist wordt dat het leidt tot 
duurzame groei en effectieve vermindering 
van de schuldenlast voor de middellange 
en lange termijn; overwegende dat de 
programma’s zich er niet toe leenden om 
de macro-economische 
onevenwichtigheden die soms gedurende 
decennia waren opgebouwd, grondig te 
corrigeren;

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op staatsschulden 
te voorkomen; overwegende dat de 
doelstelling voor de middellange termijn 
was, te zorgen dat het geleende geld zou 
worden terugbetaald, om een groot 
financieel verlies te voorkomen dat terecht 
zou komen op de schouders van de 
belastingbetaler van de landen die de steun 
verlenen en garant staan voor de middelen; 
overwegende dat daarmee ook van het 
programma geëist wordt dat het leidt tot 
duurzame groei en effectieve vermindering 
van de schuldenlast voor de middellange 
en lange termijn; overwegende dat de 
programma’s zich er niet toe leenden om 
de macro-economische 
onevenwichtigheden die soms gedurende 
decennia waren opgebouwd, grondig te 
corrigeren, maar deze 
onevenwichtigheden wel hebben 
verkleind, met name door een verlaging 
van de invoer als gevolg van een afname 
van de binnenlandse vraag en een 
verslechtering van de levensstandaard;

Or. en

Amendement 148
Emer Costello

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op staatsschulden 

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op staatsschulden 
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te voorkomen; overwegende dat de 
doelstelling voor de middellange termijn 
was, te zorgen dat het geleende geld zou 
worden terugbetaald, om een groot 
financieel verlies te voorkomen dat terecht 
zou komen op de schouders van de 
belastingbetaler van de landen die de steun 
verlenen en garant staan voor de middelen; 
overwegende dat daarmee ook van het 
programma geëist wordt dat het leidt tot 
duurzame groei en effectieve vermindering 
van de schuldenlast voor de middellange 
en lange termijn; overwegende dat de 
programma’s zich er niet toe leenden om 
de macro-economische 
onevenwichtigheden die soms gedurende 
decennia waren opgebouwd, grondig te 
corrigeren;

te voorkomen; overwegende dat de 
doelstelling voor de middellange termijn 
was, te zorgen dat het geleende geld zou 
worden terugbetaald, om een groot 
financieel verlies te voorkomen dat terecht 
zou komen op de schouders van de 
belastingbetaler van de landen die de steun 
verlenen en garant staan voor de middelen; 
overwegende dat daarmee ook van het 
programma geëist wordt dat het leidt tot 
duurzame groei en effectieve vermindering 
van de schuldenlast voor de middellange 
en lange termijn; overwegende dat de 
programma’s niet bedoeld waren om de 
macro-economische onevenwichtigheden 
die soms gedurende decennia waren 
opgebouwd, grondig te corrigeren;

Or. en

Amendement 149
Udo Bullmann, Peter Simon

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op staatsschulden 
te voorkomen; overwegende dat de 
doelstelling voor de middellange termijn 
was, te zorgen dat het geleende geld zou 
worden terugbetaald, om een groot 
financieel verlies te voorkomen dat terecht 
zou komen op de schouders van de 
belastingbetaler van de landen die de steun 
verlenen en garant staan voor de middelen; 
overwegende dat daarmee ook van het 
programma geëist wordt dat het leidt tot 
duurzame groei en effectieve vermindering 
van de schuldenlast voor de middellange 
en lange termijn; overwegende dat de 
programma’s zich er niet toe leenden om 

L. overwegende dat de programma’s op 
korte termijn hoofdzakelijk bedoeld waren 
om een chaotisch faillissement te 
voorkomen en speculatie op staatsschulden 
te voorkomen; overwegende dat de 
doelstelling voor de middellange termijn 
was, te zorgen dat het geleende geld zou 
worden terugbetaald, om een groot 
financieel verlies te voorkomen dat terecht 
zou komen op de schouders van de 
belastingbetaler van de landen die de steun 
verlenen en garant staan voor de middelen; 
overwegende dat daarmee ook van het 
programma geëist wordt dat het leidt tot 
duurzame groei en effectieve vermindering 
van de schuldenlast voor de middellange 
en lange termijn; overwegende dat de 
programma’s niet waren ontworpen om de 
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de macro-economische 
onevenwichtigheden die soms gedurende 
decennia waren opgebouwd, grondig te 
corrigeren;

macro-economische onevenwichtigheden 
die soms gedurende decennia waren 
opgebouwd, grondig te corrigeren;

Or. de

Amendement 150
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat volgens de meest 
recente gegevens van de Commissie 
(bron: Eurostat) de verhouding 
staatsschuld/bbp in de eurozone 
momenteel 93,4 % bedraagt, vergeleken 
met 80 % in 2009, hetgeen bevestigt dat 
hoge overheidsschuld een Europees 
probleem is dat een Europese oplossing 
vergt en waarbij met name aandacht dient 
te worden besteed aan de landen die het 
zwaarst zijn getroffen;

Or. en

Amendement 151
Pat the Cope Gallagher, Brian Crowley, Liam Aylward

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat tijdens de 
eurozonetop van 29 juni 2012 de 
staatshoofden en regeringsleiders 
afspraken de vicieuze cirkel tussen 
banken en staten te doorbreken en de 
situatie van de Ierse financiële sector door 
de Eurogroep te laten onderzoeken, 
teneinde de duurzaamheid van het goed 
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werkende aanpassingsprogramma verder 
te verbeteren;

Or. en

Amendement 152
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat de 
kortetermijndoelstellingen van de 
interventie van de trojka werden 
verwezenlijkt, maar dat we ons nu moeten 
concentreren op een langetermijnvisie en 
langetermijnoplossingen, die gericht 
moeten zijn op duurzame groei, een 
verlaging van de schulden en het 
corrigeren van de opgebouwde macro-
economische onevenwichtigheden;

Or. pt

Amendement 153
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat in deze context 
moet worden erkend dat de industriële en 
financiële structuur van de vier lidstaten 
die bijstand kregen heel uiteenlopend was 
en dat een en hetzelfde beleid voor 
iedereen bijgevolg niet kon werken;

Or. en
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Amendement 154
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat de 
programmalanden honderden miljarden 
euro’s hebben ontvangen van andere 
landen in de eurozone;

Or. en

Amendement 155
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Overweging L ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L ter. overwegende dat de Europese 
bevolking moet beseffen dat de 
kredietverlenende landen het risico lopen 
miljarden euro’s te verliezen indien een 
OSI werkelijkheid wordt in de komende 
jaren; 

Or. en

Amendement 156
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. in overweging van deze 
uitzonderlijke maatregelen die door de 
Europese Centrale Bank zijn genomen om 
steun te bieden aan de programmalanden, 
de steun die via het TARGET-systeem aan 
de banken van de programmalanden is 
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verleend, en de rol van de ECB als 
technisch adviseur binnen de trojka;

Or. fi

Amendement 157
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat in een 
werkdocument van het IMF met als titel 
"The Distributional Effects of Fiscal 
Consolidation" wordt benadrukt dat 
"periodes van begrotingsconsolidatie in 
een steekproef van 17 OESO-landen in de 
periode 1978-2009 hebben aangetoond 
dat begrotingsaanpassingen doorgaans 
aanzienlijke verdelingseffecten hadden. 
Periodes van begrotingsconsolidatie 
hebben er met name toe geleid: (i) dat de 
ongelijkheid met 0,1 procentpunt 
(ongeveer 0,4 %) is toegenomen op de 
zeer korte termijn en met 0,9 procentpunt 
(ongeveer 3,4 %) op de middellange 
termijn; (ii) dat de looninkomensquote 
aanzienlijk en langdurig is gedaald met 
ongeveer 0,8 procentpunt van het bbp; en 
(iii) dat de langdurige werkloosheid met 
ongeveer 0,5 % is toegenomen op de 
middellange termijn.";

Or. en

Amendement 158
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging L ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

L ter. overwegende dat tijdens de laatste 
crisisjaren de kloof tussen arm en rijk nog 
groter is geworden in de hele Unie en in 
de programmalanden in het bijzonder en 
dat de rijksten in de maatschappij steeds 
rijker worden;

Or. en

Amendement 159
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging L quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L quater. overwegende dat het IMF heeft 
laten weten dat het de voorkeur had 
gegeven aan een bail-in van ongedekte 
kredietverleners in een vroeg stadium;

Or. en

Amendement 160
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat de maatregelen 
van het Cypriotische economische 
aanpassingsprogramma (juni 2013), dat 
hoofdzakelijk door het IMF, de 
Eurogroep, de Europese Centrale Bank 
(ECB) en de Commissie was uitgewerkt 
en opgesteld, aanzienlijke directe en 
indirecte gevolgen hebben gehad voor de 
economie en het bankstelsel van Cyprus 
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en voor het ondernemerschap en de groei 
in het land;

Or. en

Amendement 161
Jürgen Klute, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat er voor de 
instandhouding van de monetaire unie 
ambitieuze stappen richting de 
verwezenlijking van een maatschappelijke 
en begrotingsunie nodig zijn, omdat 
financiële stabiliteit niet mogelijk is 
zonder maatschappelijke stabiliteit; 

Or. en

Amendement 162
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat de oorzaak van de 
schuldencrisis die Europa de laatste jaren 
teistert uiteindelijk gelegen is in een 
gebrek aan concurrentievermogen en 
verouderde economische structuren; 
hoewel dit op bepaalde lidstaten meer van 
toepassing is dan op andere, moeten we 
ons allen inspannen om ervoor te zorgen 
dat Europa opnieuw leidend kan worden 
binnen de wereldeconomie;

Or. sv



AM\1017183NL.doc 87/190 PE528.079v01-00

NL

Amendement 163
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging L ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L ter. overwegende dat er behoefte is aan 
veranderingen in de zin van een lagere 
belastingdruk, meer flexibele 
arbeidsmarkten, de opheffing van private 
en overheidsmonopolies, verbeterde 
doeltreffendheid van het 
overheidsbestuur, meer investeringen in 
onderzoek en kennisopbouw, een echte 
interne markt voor diensten, duurzame 
pensioenstelsels en meer gewerkte uren;

Or. sv

Amendement 164
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging L quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L quater. overwegende dat we in meerdere 
landen hebben gezien hoe fiscale 
stimuleringsprogramma's de situatie 
eerder verslechterd dan verbeterd hebben; 
overwegende dat in lidstaten zoals Spanje, 
Portugal en Groot-Brittannië de situatie 
verslechterde door de aanvankelijke 
pogingen om door middel van het fiscale 
beleid de crisis te overbruggen; 
overwegende dat hierdoor niet alleen de 
financiële situatie van de overheid 
verslechterde, maar de aandacht ook werd 
afgeleid van essentiële, noodzakelijke 
structurele hervormingen en zich hechtte 
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aan het geloof dat de crisis overwonnen 
kon worden via kortzichtige 
stimuleringsmaatregelen;

Or. sv

Amendement 165
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging L quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L quinquies. overwegende dat in meerdere 
lidstaten de crisis dusdanig escaleerde dat 
het voor hen onmogelijk was om de 
uitdagingen alleen het hoofd te bieden, 
maar dat de steun van andere lidstaten 
noodzakelijk was; overwegende dat met 
dit oogmerk verschillende tijdelijke en 
permanente crisisfondsen zijn ingesteld;

Or. sv

Amendement 166
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging L sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L sexies. overwegende dat als voorwaarde 
voor het ontvangen van noodleningen uit 
deze fondsen ontvangende landen hun 
begroting moesten consolideren en 
uitgebreide structurele hervormingen 
moesten doorvoeren; gezien vanuit het 
standpunt van zowel kredietverstrekkers 
als kredietnemers was dit eerlijk en 
alleszins redelijk; overwegende dat het 
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alternatief voor de kredietnemers inhield 
dat het onmogelijk zou zijn geworden om 
de tekorten en de lopende uitgaven te 
financieren;

Or. sv

Amendement 167
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging L septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L septies. overwegende dat Ierland half 
december 2013, na drie jaar van 
intensieve economische en politieke 
inspanningen, als eerste door de crisis 
getroffen euroland het 
noodfinancieringsprogramma kon 
verlaten dat door de EU en het IMF in 
november 2010 was ingesteld;

Or. sv

Amendement 168
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging L octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L octies. overwegende dat Ierland zich in 
slechts drie jaar tijd heeft ontwikkeld van 
een land dat zeer zwaar getroffen was 
door de crisis, met een begrotingstekort 
van niet minder dan 30 procent van het 
bbp in 2010, tot een land dat weer op 
eigen benen staat en zonder garanties van 
anderen zijn financiering op de 
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internationale kapitaalmarkten kon 
veiligstellen; overwegende dat dit niet 
door toevalligheden is bereikt; 
overwegende dat het daarentegen het 
resultaat is van drie jaar lang zeer 
moeizaam en doelbewust naar dit doel 
toewerken;

Or. sv

Amendement 169
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging L nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L nonies. overwegende dat dit het 
resultaat is van marktgerichte 
hervormingen, een opschoning van de 
bancaire sector en bezuinigingen binnen 
het overheidsbestuur; overwegende dat 
het echter ook te danken is aan het feit dat 
de EU en het IMF 85 miljard aan 
noodleningen beschikbaar stelden, toen 
private marktdeelnemers niet langer aan 
Ierland wilden lenen;

Or. sv

Amendement 170
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging L decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L decies. overwegende dat de situatie voor 
Ierland veel slechter zou zijn geworden 
zonder deze noodleningen; overwegende 
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dat de werkloosheid nog hoger zou zijn 
geweest, er nog meer bezuinigd had 
moeten worden op 
overheidsdienstverlening en welzijn en de 
sociale consequenties nog nadeliger 
zouden zijn geweest; overwegende dat 
Ierland zonder de noodleningen namelijk 
überhaupt geen begrotingsmiddelen zou 
hebben gehad; overwegende dat hetzelfde 
van toepassing is op Griekenland, 
Portugal en Cyprus, die ook een aandeel 
uit deze noodfinancieringsprogramma's 
hebben ontvangen;

Or. sv

Amendement 171
Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de exacte triggers 
voor de crises in elk van de vier lidstaten 
verschillend waren;

1. is van mening dat, hoewel de individuele 
omstandigheden die aanleiding hebben 
gegeven tot de crisis in elk van de vier 
lidstaten verschillend waren, het 
onpopulaire en neoliberale beleid van de 
Unie en van de Griekse, Portugese en 
Ierse regering niet alleen 
verantwoordelijk is voor het uitbreken van 
de crisis, maar ook voor de verscherpte en 
catastrofale gevolgen op economisch en 
maatschappelijk gebied;

Or. en

Amendement 172
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de exacte triggers voor 
de crises in elk van de vier lidstaten 
verschillend waren;

1. is van mening dat de exacte triggers voor 
de crises in elk van de vier lidstaten 
verschillend waren en dat de vier situaties 
bijgevolg verschillende benaderingen en 
uiteenlopend beleid vergen om de crisis 
aan te pakken en herstel te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 173
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de exacte triggers voor 
de crises in elk van de vier lidstaten 
verschillend waren;

1. is van mening dat de exacte triggers voor 
de crises in elk van de vier lidstaten 
verschillend waren; merkt echter op dat in 
alle gevallen de opbouw van massale 
macro-economische onevenwichtigheden 
de kern van het probleem vormde en de 
overheidsschuld tot een onhoudbaar 
niveau was gestegen; 

Or. en

Amendement 174
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de exacte triggers voor 
de crises in elk van de vier lidstaten 
verschillend waren;

1. is van mening dat de exacte triggers voor 
de crises in elk van de vier lidstaten 
verschillend waren; wijst erop dat de 
buitensporige particuliere en 
overheidsschuldenlast en de afname van 
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het concurrentievermogen een cruciale 
rol hebben gespeeld en dat het bestaande 
EU-kader voor economisch bestuur deze 
niet heeft kunnen voorkomen;

Or. en

Amendement 175
Udo Bullmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de exacte triggers voor 
de crises in elk van de vier lidstaten 
verschillend waren;

1. is van mening dat de exacte triggers voor 
de crises in elk van de vier lidstaten 
verschillend waren, maar dat in alle vier 
gevallen de gevolgen van de door de 
financiële sector veroorzaakte financiële 
crisis en de eenzijdige door de trojka 
geëiste bezuinigingsmaatregelen als 
crisisverergerende factoren moeten 
worden beschouwd;

Or. de

Amendement 176
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de exacte triggers voor 
de crises in elk van de vier lidstaten 
verschillend waren;

1. is van mening dat de exacte triggers voor 
de crises in elk van de vier lidstaten 
verschillend waren, hoewel er wel sprake 
was van gemeenschappelijke patronen, 
zoals de snelle toename van 
kapitaalinstroom in de jaren voor de 
crisis;
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Or. en

Amendement 177
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. merkt op dat het ook vóór de crisis 
al slecht was gesteld met de 
overheidsfinanciën in Europa: sinds de 
jaren zeventig is de staatsschuld van de 
lidstaten namelijk langzaam maar zeker 
opgelopen onder invloed van diverse 
recessieperioden in de EU; merkt op dat 
door kostbare herstelplannen, dalende 
belastinginkomsten en hoge 
socialezekerheidsuitgaven de staatsschuld 
en het aandeel ervan in het BBP in alle 
lidstaten zijn opgelopen, zij het niet overal 
in dezelfde mate;1 bis

__________________
1 bis Artikel 15 van het in de plenaire 
vergadering goedgekeurde Verslag over 
de financiële, economische en sociale 
crisis (tussentijds verslag 2009/2182 (INI) 
van de CRIS-commissie)

Or. en

Amendement 178
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. wijst er eens te meer op dat hier 
sprake is van drie in elkaar grijpende 
problemen, in die zin dat het 
onevenwichtige begrotingsbeleid van 
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sommige lidstaten de al vóór de crisis 
bestaande overheidstekorten nog heeft 
doen toenemen en dat de financiële crisis 
deze tekorten nog verder de hoogte in 
heeft gejaagd, waardoor er spanningen 
zijn ontstaan op de staatsschuldmarkten 
in sommige landen;2 bis

__________________
2 bis Artikel 1 van het in de plenaire 
vergadering goedgekeurde Verslag over 
de financiële, economische en sociale 
crisis (resolutie 2010/2242 (INI) van de 
CRIS-commissie)

Or. en

Amendement 179
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. merkt op dat de recente 
financiële, economische en bankencrisis 
de zwaarste is sinds de Tweede 
Wereldoorlog; geeft toe dat zonder 
Europees optreden de crisis nog 
ernstigere gevolgen had kunnen hebben; 
merkt in deze context op dat voormalig 
ECB-voorzitter Trichet tijdens een 
openbare hoorzitting zijn bezorgdheid 
kenbaar maakte en zei dat zonder een snel 
en daadkrachtig optreden de 
staatsschuldcrisis had kunnen uitmonden 
in een met de Grote Depressie van 1929 
vergelijkbare crisis;

Or. en

Amendement 180
Burkhard Balz
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. onderstreept dat er rekening moet 
worden gehouden met de oorzaken van de 
crises, met name een wijdverspreide niet-
naleving van de voorwaarden van het 
stabiliteits- en groeipact, ernstige macro-
economische onevenwichtigheden in de 
betrokken lidstaten, een onevenredige 
toename van het loonniveau in 
verhouding tot de evolutie van het 
concurrentievermogen van de lidstaten en 
een toename van zowel de particuliere als 
de staatsschuld;

Or. en

Amendement 181
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. merkt op dat fouten in het 
binnenlands beleid belangrijke factoren 
waren in de ontwikkeling van de 
onderliggende zwakheden, maar dat de 
vier lidstaten tevens het slachtoffer 
werden van de gevolgen van de 
wereldwijde financiële crisis die voor het 
eerst opdook met Lehman Brothers en 
vervolgens uitbreidde richting de 
eurozone, waar ze de rigiditeit en de 
onvolkomenheid van de structurele en 
begrotingsarchitectuur van de EMU 
blootlegde;

Or. en
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Amendement 182
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. merkt op dat in veel landen de 
algemene oorzaken van de 
schuldenproblemen van de overheids- en 
privésector lagen in de grote 
ongelijkheden in overschotten en tekorten 
tussen landen en het verstrekken van 
leningen door banken in landen met een 
overschot aan banken in landen met een 
tekort en aan lidstaten, en dus aan 
burgers en bedrijven, in eerste instantie 
voor consumptiedoeleinden in plaats van 
productieve investeringen en een snelle 
stijging van de lonen in landen met een 
tekort;

Or. fi

Amendement 183
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. is van mening dat leven op krediet
vroeg of laat altijd een keerpunt kent 
waarna het moeilijk is meer krediet te 
ontvangen als de kredietverstrekkers er 
geen vertrouwen meer in hebben dat de 
schuldenaar in staat is de schuld terug te 
betalen;

Or. fi

Amendement 184
Sari Essayah
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. merkt op dat er een poging is 
gedaan om de structurele problemen in de 
eurozone op te lossen door het stabiliteits-
en groeipact aan te scherpen, omdat er 
voor de economische crisis niet strikt 
genoeg aan werd voldaan; merkt op de 
wetgevingspakketten ‘six-pack’ en ‘two-
pack’ de lidstaten verplichten hun 
schuldenlast jaarlijks te verminderen met 
1/20 van het bedrag waarmee zij 60% van 
het bbp overschrijden, en is van mening 
dat aan deze wetgeving moet worden 
voldaan, maar dat het moeilijk zal zijn als 
de economische groei gering is en de 
schuldenlast hoger is dan 100% van het 
bbp, en wijst erop dat met name de 
programmalanden grote moeilijkheden 
zullen hebben om aan deze verplichting te 
voldoen;

Or. fi

Amendement 185
Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Olle Schmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat er vóór aanvang van het 
door de EU en het IMF opgezette 
bijstandsprogramma, dat in het voorjaar 
van 2010 van start ging, sprake was van 
een tweeledige angst ten aanzien van de 
"insolventie" en de "onhoudbaarheid" van 
de Griekse overheidsfinanciën, in verband 
met het stelselmatig verslechterende 
concurrentievermogen van de Griekse 
economie en decennia van onverstandig 
begrotingsbeleid, waarbij het 

2. merkt op dat er vóór aanvang van het 
door de EU en het IMF opgezette 
bijstandsprogramma, dat in het voorjaar 
van 2010 van start ging, sprake was van 
een tweeledige angst ten aanzien van de 
"insolventie" en de "onhoudbaarheid" van 
de Griekse overheidsfinanciën, in verband 
met het stelselmatig verslechterende 
concurrentievermogen van de Griekse 
economie en decennia van onverstandig 
begrotingsbeleid, waarbij het 
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overheidstekort in 2009 opliep tot 15,7% 
van het bbp, en de verhouding 
staatsschuld/bbp sinds 2003, toen deze op 
97,4% stond, gestaag is toegenomen tot 
respectievelijk 129,7% en 156,9% in 2009 
en 2012;

overheidstekort in 2009 opliep tot 15,7% 
van het bbp, en de verhouding 
staatsschuld/bbp sinds 2003, toen deze op 
97,4% stond, gestaag is toegenomen tot 
respectievelijk 129,7% en 156,9% in 2009 
en 2012; is van mening dat de 
problematische situatie in Griekenland 
ook te wijten was aan frauduleuze 
statistieken; herinnert eraan dat op 
aandringen van het Europees Parlement 
Eurostat (het Bureau voor de statistiek 
van de Europese Unie) bevoegdheden en 
middelen heeft gekregen om een solide 
basis voor betrouwbare en objectieve 
statistieken te bieden;

Or. en

Amendement 186
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat er vóór aanvang van het 
door de EU en het IMF opgezette 
bijstandsprogramma, dat in het voorjaar 
van 2010 van start ging, sprake was van 
een tweeledige angst ten aanzien van de 
"insolventie" en de "onhoudbaarheid" van 
de Griekse overheidsfinanciën, in verband 
met het stelselmatig verslechterende 
concurrentievermogen van de Griekse 
economie en decennia van onverstandig 
begrotingsbeleid, waarbij het 
overheidstekort in 2009 opliep tot 15,7% 
van het bbp, en de verhouding 
staatsschuld/bbp sinds 2003, toen deze op 
97,4% stond, gestaag is toegenomen tot 
respectievelijk 129,7% en 156,9% in 2009 
en 2012;

2. merkt op dat vóór aanvang van het door 
de EU en het IMF opgezette 
bijstandsprogramma, dat in het voorjaar 
van 2010 van start ging, de angst voor de 
"insolventie" en de "onhoudbaarheid" van 
de Griekse overheidsfinanciën door de 
overheid als drukkingsmiddel werd 
gebruikt; benadrukt dat de Griekse 
overheidsfinanciën nog achteruitgingen 
door het beleid van "indirecte steun" dat 
door de vorige Griekse regeringen werd 
toegepast en dat resulteerde in tergend 
lage belastingen voor ondernemingen, 
door middel van lage tarieven en tal van 
vrijstellingen; benadrukt dat in de periode 
1996-2006 de overheidsuitgaven en -
inkomsten in Griekenland onder het 
Europese gemiddelde lagen, hetgeen 
leidde tot een onhoudbare 
begrotingssituatie;
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Or. en

Amendement 187
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat er vóór aanvang van het 
door de EU en het IMF opgezette 
bijstandsprogramma, dat in het voorjaar 
van 2010 van start ging, sprake was van 
een tweeledige angst ten aanzien van de 
"insolventie" en de "onhoudbaarheid" van 
de Griekse overheidsfinanciën, in verband 
met het stelselmatig verslechterende 
concurrentievermogen van de Griekse 
economie en decennia van onverstandig 
begrotingsbeleid, waarbij het 
overheidstekort in 2009 opliep tot 15,7%
van het bbp, en de verhouding 
staatsschuld/bbp sinds 2003, toen deze op 
97,4% stond, gestaag is toegenomen tot 
respectievelijk 129,7% en 156,9% in 2009 
en 2012;

2. merkt op dat er vóór aanvang van het 
door de EU en het IMF opgezette 
bijstandsprogramma, dat in het voorjaar 
van 2010 van start ging, sprake was van 
een tweeledige angst ten aanzien van de 
"insolventie" en de "onhoudbaarheid" van 
de Griekse overheidsfinanciën, in verband 
met het stelselmatig verslechterende 
concurrentievermogen van de Griekse 
economie en een reeds lang ontspoorde 
begroting, waarbij het overheidstekort in 
2009 opliep tot 12,7% van het bbp (15,7% 
volgens andere ramingen), en de 
verhouding staatsschuld/bbp sinds 2003, 
toen deze op 97,4% stond, gestaag is 
toegenomen tot respectievelijk 129,7% en 
156,9% in 2009 en 2012;

Or. en

Amendement 188
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat er vóór aanvang van het 
door de EU en het IMF opgezette 
bijstandsprogramma, dat in het voorjaar 
van 2010 van start ging, sprake was van 
een tweeledige angst ten aanzien van de 
"insolventie" en de "onhoudbaarheid" van 

2. merkt op dat er vóór aanvang van het 
door de EU en het IMF opgezette 
bijstandsprogramma, dat in het voorjaar 
van 2010 van start ging, sprake was van 
een tweeledige angst ten aanzien van de 
"insolventie" en de "onhoudbaarheid" van 
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de Griekse overheidsfinanciën, in verband 
met het stelselmatig verslechterende 
concurrentievermogen van de Griekse 
economie en decennia van onverstandig 
begrotingsbeleid, waarbij het 
overheidstekort in 2009 opliep tot 15,7% 
van het bbp, en de verhouding 
staatsschuld/bbp sinds 2003, toen deze op 
97,4% stond, gestaag is toegenomen tot 
respectievelijk 129,7% en 156,9% in 2009 
en 2012;

de Griekse overheidsfinanciën, in verband 
met het stelselmatig verslechterende 
concurrentievermogen van de Griekse 
economie en decennia van onverstandig 
begrotingsbeleid en de torenhoge 
particuliere schulden, waarbij het 
overheidstekort in 2009 opliep tot 15,7% 
van het bbp, en de verhouding 
staatsschuld/bbp sinds 2003, toen deze op 
97,4% stond, gestaag is toegenomen tot 
respectievelijk 129,7% en 156,9% in 2009 
en 2012;

Or. en

Amendement 189
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat er vóór aanvang van het 
door de EU en het IMF opgezette 
bijstandsprogramma, dat in het voorjaar 
van 2010 van start ging, sprake was van 
een tweeledige angst ten aanzien van de 
"insolventie" en de "onhoudbaarheid" van 
de Griekse overheidsfinanciën, in verband 
met het stelselmatig verslechterende 
concurrentievermogen van de Griekse 
economie en decennia van onverstandig 
begrotingsbeleid, waarbij het 
overheidstekort in 2009 opliep tot 15,7% 
van het bbp, en de verhouding 
staatsschuld/bbp sinds 2003, toen deze op 
97,4% stond, gestaag is toegenomen tot 
respectievelijk 129,7% en 156,9% in 2009 
en 2012;

2. merkt op dat er vóór aanvang van het 
door de EU en het IMF opgezette 
bijstandsprogramma, dat in het voorjaar 
van 2010 van start ging, sprake was van 
een tweeledige angst ten aanzien van de 
"insolventie" en de "onhoudbaarheid" van 
de Griekse overheidsfinanciën, in verband 
met het stelselmatig verslechterende 
concurrentievermogen van de Griekse 
economie en decennia van onverstandig 
begrotingsbeleid, waarbij het 
overheidstekort in 2009 opliep tot 15,7% 
van het bbp, en de verhouding 
staatsschuld/bbp sinds 2003, toen deze op 
98,3% stond, gestaag is toegenomen tot 
respectievelijk 129,7% en 156,9% in 2009 
en 2012;

Or. en

Amendement 190
Derk Jan Eppink
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat er vóór aanvang van het 
door de EU en het IMF opgezette 
bijstandsprogramma, dat in het voorjaar 
van 2010 van start ging, sprake was van 
een tweeledige angst ten aanzien van de 
"insolventie" en de "onhoudbaarheid" van 
de Griekse overheidsfinanciën, in verband 
met het stelselmatig verslechterende 
concurrentievermogen van de Griekse 
economie en decennia van onverstandig 
begrotingsbeleid, waarbij het 
overheidstekort in 2009 opliep tot 15,7% 
van het bbp, en de verhouding 
staatsschuld/bbp sinds 2003, toen deze op 
98,3% stond, gestaag is toegenomen tot 
respectievelijk 129,7% en 156,9% in 2009 
en 2012;

2. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.)

Or. en

Amendement 191
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat er vóór aanvang van het 
door de EU en het IMF opgezette 
bijstandsprogramma, dat in het voorjaar 
van 2010 van start ging, sprake was van 
een tweeledige angst ten aanzien van de 
"insolventie" en de "onhoudbaarheid" van 
de Griekse overheidsfinanciën, in verband 
met het stelselmatig verslechterende 
concurrentievermogen van de Griekse 
economie en decennia van onverstandig 
begrotingsbeleid, waarbij het 
overheidstekort in 2009 opliep tot 15,7% 
van het bbp, en de verhouding 

2. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.)
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staatsschuld/bbp sinds 2003, toen deze op 
97,4% stond, gestaag is toegenomen tot 
respectievelijk 129,7% en 156,9% in 2009 
en 2012;

Or. en

Amendement 192
Udo Bullmann, Peter Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat er vóór aanvang van het 
door de EU en het IMF opgezette 
bijstandsprogramma, dat in het voorjaar 
van 2010 van start ging, sprake was van 
een tweeledige angst ten aanzien van de 
"insolventie" en de "onhoudbaarheid" van 
de Griekse overheidsfinanciën, in verband 
met het stelselmatig verslechterende 
concurrentievermogen van de Griekse 
economie en decennia van onverstandig 
begrotingsbeleid, waarbij het 
overheidstekort in 2009 opliep tot 15,7% 
van het bbp, en de verhouding 
staatsschuld/bbp sinds 2003, toen deze op 
97,4% stond, gestaag is toegenomen tot 
respectievelijk 129,7% en 156,9% in 2009 
en 2012;

2. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.)

Or. en

Amendement 193
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. merkt op dat de rente op Griekse 
staatsobligaties eind november 2009 
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begon te stijgen; merkt op dat het begin 
van deze speculatieve druk kort volgde op 
de parlementsverkiezingen van 
4 oktober 2009, de daarop volgende 
verandering van de meerderheid in het 
Griekse parlement en de door de nieuwe 
regering aangekondigde opwaartse 
bijstelling van het overheidstekort, die 
nodig was omdat de vorige regering de 
echte cijfers had achtergehouden;

Or. en

Amendement 194
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. merkt op dat de Griekse Centrale 
Bank in november 2010 de onrust op de 
markt aanzienlijk vergrootte door 
beleggers publiekelijk te waarschuwen dat 
de liquiditeitsoperaties van de ECB in het 
geval van de Griekse staatsschuld niet 
langer konden worden beschouwd als 
vanzelfsprekend;

Or. en

Amendement 195
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. vraagt zich af waarom de Bank van 
Griekenland, als lid van het ESCB, in 
november 2010 de onrust op de markt 
aanzienlijk vergrootte door beleggers 
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publiekelijk te waarschuwen dat de 
liquiditeitsoperaties van de ECB in het 
geval van de Griekse staatsschuld niet 
langer konden worden beschouwd als 
vanzelfsprekend;

(EVV-input)

Or. en

Amendement 196
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. bekritiseert de rol van Morgan 
Stanley bij het opzetten van financiële 
constructies die het mogelijk maakten dat 
de schulden en tekorten tot 2009 te laag 
werden geraamd in de officiële cijfers;

Or. en

(EVV-input)

Amendement 197
Udo Bullmann, Peter Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat Griekenland in het vierde 
kwartaal van 2008 in een recessie 
terechtkwam; merkt op dat het land in zes 
van de zeven kwartalen voorafgaand aan 
de activering van het steunprogramma een 
negatieve groei van het bbp kende; merkt 
op dat er een sterke correlatie is tussen de 
stijging van het overheidstekort en de 
neerwaartse conjunctuur, met een 

3. merkt op dat Griekenland in het vierde 
kwartaal van 2008 in een recessie 
terechtkwam; merkt op dat het land in zes 
van de zeven kwartalen voorafgaand aan 
de activering van het steunprogramma een 
negatieve groei van het bbp kende; merkt 
op dat er een sterke correlatie is tussen de 
gevolgen van de financiële crisis en de 
stijging van het overheidstekort enerzijds 
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staatsschuld die tussen het eind van het 
derde kwartaal van 2008 en het eind van 
het tweede kwartaal van 2010 toenam van 
254,7 miljard euro tot 314,1 miljard euro;

en de neerwaartse conjunctuur anderzijds, 
met een staatsschuld die tussen het eind 
van het derde kwartaal van 2008 en het 
eind van het tweede kwartaal van 2010 
toenam van 254,7 miljard euro tot 314,1 
miljard euro; merkt op dat de Griekse 
schuld voor de omzetting van de 
eenzijdige bezuinigingsmaatregelen lager 
was dan nu en derhalve kan worden 
geconcludeerd dat de geëiste 
bezuinigingsmaatregelen de 
schuldensituatie in Griekenland hebben 
verergerd en niet hebben geleid tot 
herstel; merkt op dat de 
terughoudendheid van belangrijke 
lidstaten bij het goedkeuren van de 
steunmaatregelen, onder andere in het 
licht van regionale verkiezingen en de 
hierdoor ontstane twijfels omtrent de 
cohesie in de Eurozone, heeft geleid tot 
een stijging van de kosten van de crisis;

Or. de

Amendement 198
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat Griekenland in het vierde 
kwartaal van 2008 in een recessie 
terechtkwam; merkt op dat het land in zes 
van de zeven kwartalen voorafgaand aan 
de activering van het steunprogramma een 
negatieve groei van het bbp kende; merkt 
op dat er een sterke correlatie is tussen de
stijging van het overheidstekort en de 
neerwaartse conjunctuur, met een 
staatsschuld die tussen het eind van het 
derde kwartaal van 2008 en het eind van 
het tweede kwartaal van 2010 toenam van 
254,7 miljard euro tot 314,1 miljard euro;

3. merkt op dat Griekenland in het vierde 
kwartaal van 2008 in een recessie 
terechtkwam; merkt op dat het land in zes 
van de zeven kwartalen voorafgaand aan 
de activering van het steunprogramma een 
negatieve groei van het bbp kende; merkt 
op dat er een sterke correlatie is tussen de 
decennia van verkeerd financieel beleid 
en het uitblijven van structurele 
hervormingen en de stijging van het 
overheidstekort, met een staatsschuld die 
tussen het eind van het derde kwartaal van 
2008 en het eind van het tweede kwartaal 
van 2010 toenam van 254,7 miljard euro 
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tot 314,1 miljard euro;

Or. de

Amendement 199
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat Griekenland in het vierde 
kwartaal van 2008 in een recessie 
terechtkwam; merkt op dat het land in zes 
van de zeven kwartalen voorafgaand aan 
de activering van het steunprogramma een 
negatieve groei van het bbp kende; merkt 
op dat er een sterke correlatie is tussen de 
stijging van het overheidstekort en de 
neerwaartse conjunctuur, met een 
staatsschuld die tussen het eind van het 
derde kwartaal van 2008 en het eind van 
het tweede kwartaal van 2010 toenam van 
254,7 miljard euro tot 314,1 miljard euro;

3. merkt op dat Griekenland in het vierde 
kwartaal van 2008 in een recessie 
terechtkwam; merkt op dat het land in zes 
van de zeven kwartalen voorafgaand aan 
de activering van het steunprogramma een 
negatieve groei van het bbp kende; merkt 
op dat er een sterke correlatie is tussen de 
stijging van het overheidstekort en de 
neergang, met een staatsschuld die tussen 
het eind van het derde kwartaal van 2008 
en het eind van het tweede kwartaal van 
2010 toenam van 254,7 miljard euro tot 
314,1 miljard euro;

Or. en

Amendement 200
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de EU-instellingen en de 
lidstaten in hun voorstellen ter 
vermindering van de Griekse staatsschuld 
overeenkomstig het besluit van de 
Eurogroep van 12 november 2012 
rekening te houden met het verband 
tussen conjuncturele recessie en 
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staatsschuld;

Or. en

Amendement 201
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. heeft scherpe kritiek op het feit dat 
de trojka zijn programma niet heeft 
herzien nadat verschillende uitvoerend 
directeuren van het IMF hadden gewezen 
op het enorme risico van het programma, 
met name wat betreft de houdbaarheid 
van de schulden, waarbij IMF-
medewerkers verklaarden dat zij "denken 
dat de schuld op de middellange termijn 
per saldo houdbaar is, maar dat de grote 
onzekerheid op dit vlak het moeilijk maakt 
om duidelijk te stellen dat dit zeer 
waarschijnlijk is", of nadat de 
Australische uitvoerend directeur had 
gewezen op "het risico op herhaling van 
de fouten die tijdens de Aziatische crisis 
zijn gemaakt door te veel structurele 
voorwaarden op te leggen", of nadat 
IMF-medewerkers hadden "erkend dat 
het programma de Griekse samenleving 
zeker op de proef zal stellen", of nadat de 
uitvoerend directeuren van Argentinië, 
Brazilië, India, Rusland en Zwitserland 
"zich erover hadden beklaagd dat het 
programma "een aspect ontbeert, 
namelijk schuldherstructurering en de 
betrokkenheid van de particuliere sector, 
om, volgens de Braziliaanse uitvoerend 
directeur, een reddingsoperatie voor de 
obligatiehouders van de Griekse 
particuliere sector – voornamelijk 
Europese financiële instellingen – te 
voorkomen";
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(Bron: memorandum van het bureau van 
het IMF van 10 mei 2010.)

Or. en

Amendement 202
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. wijst erop dat het IMF heeft 
toegegeven de lat voor de houdbaarheid 
van de schulden speciaal voor het Griekse 
programma te hebben verlaagd, heeft 
toegegeven dat er "kritiek kan worden 
geleverd op het feit dat de basisprognoses 
op macroniveau te optimistisch waren" en 
heeft aanvaard dat "de mate van 
participatie aan het programma en de 
capaciteit om structurele hervormingen 
door te voeren overschat werden"; wijst 
erop dat het IMF concludeert dat "de 
recente ervaringen in Griekenland laten 
zien hoe belangrijk het is de lasten van de 
aanpassing te verdelen over de 
verschillende lagen van de samenleving", 
en er bij het personeel op aandringt "de 
officiële gegevens in het kader van het 
regelmatig toezicht met meer scepsis te 
bekijken"; benadrukt dat het IMF tot de 
conclusie is gekomen dat er binnen de 
trojka "geen sprake was van een 
duidelijke taakverdeling", dat "de 
deskundigheids- en ervaringsgebieden 
uiteenliepen" en dat "geen van de 
partners de regeling ideaal leek te 
vinden"; wijst op het oordeel van het IMF 
dat "eerdere schuldsanering de 
aanpassingslasten van Griekenland had 
kunnen verlichten en had kunnen 
bijdragen tot een minder dramatische 
productiedaling", dat "de vertraging 
particuliere schuldeisers een kans bood 
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om hun posities af te bouwen en de schuld 
te verschuiven naar de publieke sector" 
en dat "deze verschuiving op grote schaal 
plaatsvond en de publieke sector in de 
problemen bracht"; deelt de opvatting van 
het IMF dat er dringend behoefte is aan 
"doeltreffender regelingen op het gebied 
van risicodeling binnen de eurozone" en 
aan "een echte bankenunie";

(Bron: IMF, 20 mei 2013: "Greece: Ex 
Post Evaluation of Exceptional Access 
under the 2010 Stand-By Arrangement")

Or. en

Amendement 203
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat de Portugese economie op 
het moment dat het door de EU en het 
IMF opgezette bijstandsprogramma van 
start ging al een aantal jaren last had van 
een laag bbp en een lage 
productiviteitsgroei, en dat dit gebrek aan 
groei in combinatie met de impact van de 
wereldwijde financiële crisis had 
geresulteerd in een omvangrijk 
begrotingstekort en een hoog 
schuldenniveau, waardoor de 
herfinancieringskosten van Portugal op 
de kapitaalmarkten tot een onhoudbaar 
hoog niveau werden opgedreven; merkt in 
dit kader op dat in 2007 het groeicijfer in 
Portugal 2,4% van het bbp bedroeg, het 
begrotingstekort 3,1%, het 
schuldenniveau 62,7% en het tekort op de 
lopende rekening 10,2%, met een 
werkloosheidscijfer van 8,1%;

Schrappen

Or. en
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Amendement 204
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat de Portugese economie op 
het moment dat het door de EU en het IMF 
opgezette bijstandsprogramma van start 
ging al een aantal jaren last had van een 
laag bbp en een lage productiviteitsgroei, 
en dat dit gebrek aan groei in combinatie 
met de impact van de wereldwijde 
financiële crisis had geresulteerd in een 
omvangrijk begrotingstekort en een hoog 
schuldenniveau, waardoor de 
herfinancieringskosten van Portugal op de 
kapitaalmarkten tot een onhoudbaar hoog 
niveau werden opgedreven; merkt in dit 
kader op dat in 2007 het groeicijfer in 
Portugal 2,4% van het bbp bedroeg, het 
begrotingstekort 3,1%, het 
schuldenniveau 62,7% en het tekort op de 
lopende rekening 10,2%, met een 
werkloosheidscijfer van 8,1%;

4. merkt op dat de Portugese economie op 
het moment dat het door de EU en het IMF 
opgezette bijstandsprogramma van start 
ging al een aantal jaren last had van een 
laag bbp en een lage productiviteitsgroei, 
en dat dit gebrek aan groei in combinatie 
met de impact van de wereldwijde 
financiële crisis had geresulteerd in een 
steeds groter begrotingstekort en een
steeds hogere overheidsschuld, waardoor 
de herfinancieringskosten van Portugal op 
de kapitaalmarkten tot een onhoudbaar 
hoog niveau werden opgedreven;

Or. pt

Amendement 205
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat de Portugese economie op 
het moment dat het door de EU en het IMF 
opgezette bijstandsprogramma van start 
ging al een aantal jaren last had van een 
laag bbp en een lage productiviteitsgroei, 
en dat dit gebrek aan groei in combinatie 
met de impact van de wereldwijde 

4. merkt op dat de Portugese economie op 
het moment dat het door de EU en het IMF 
opgezette bijstandsprogramma van start 
ging al een aantal jaren last had van een 
laag bbp en een lage productiviteitsgroei, 
en dat dit gebrek aan groei in combinatie 
met een versnelling van de uitgaven, met 
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financiële crisis had geresulteerd in een 
omvangrijk begrotingstekort en een hoog 
schuldenniveau, waardoor de 
herfinancieringskosten van Portugal op de 
kapitaalmarkten tot een onhoudbaar hoog 
niveau werden opgedreven; merkt in dit 
kader op dat in 2007 het groeicijfer in 
Portugal 2,4% van het bbp bedroeg, het 
begrotingstekort 3,1%, het schuldenniveau 
62,7% en het tekort op de lopende rekening 
10,2%, met een werkloosheidscijfer van 
8,1%;

name de discretionaire uitgaven, die 
consequent boven de groei van het bbp 
lag, en de impact van de wereldwijde 
financiële crisis had geresulteerd in een 
omvangrijk begrotingstekort en een hoog 
schuldenniveau, waardoor de 
herfinancieringskosten van Portugal op de 
kapitaalmarkten tot een onhoudbaar hoog 
niveau werden opgedreven; benadrukt dat 
in 2010, voordat Portugal op 7 april 2011 
te laat om financiële bijstand vroeg, het 
groeicijfer in Portugal was afgenomen tot 
1,9% van het bbp, het begrotingstekort 
9,8% bedroeg, het schuldenniveau 94% en 
het tekort op de lopende rekening 10,6%, 
met een werkloosheidscijfer van 12,3%;

Or. en

Amendement 206
Nuno Melo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat de Portugese economie op 
het moment dat het door de EU en het IMF 
opgezette bijstandsprogramma van start 
ging al een aantal jaren last had van een 
laag bbp en een lage productiviteitsgroei, 
en dat dit gebrek aan groei in combinatie 
met de impact van de wereldwijde 
financiële crisis had geresulteerd in een 
omvangrijk begrotingstekort en een hoog 
schuldenniveau, waardoor de 
herfinancieringskosten van Portugal op de 
kapitaalmarkten tot een onhoudbaar hoog 
niveau werden opgedreven; merkt in dit 
kader op dat in 2007 het groeicijfer in 
Portugal 2,4% van het bbp bedroeg, het 
begrotingstekort 3,1%, het schuldenniveau 
62,7% en het tekort op de lopende rekening 
10,2%, met een werkloosheidscijfer van 
8,1%;

4. merkt op dat de Portugese economie op 
het moment dat het door de EU en het IMF 
opgezette bijstandsprogramma van start 
ging al een aantal jaren last had van een 
laag bbp en een lage productiviteitsgroei, 
en dat dit gebrek aan groei in combinatie 
met de impact van de wereldwijde 
financiële crisis had geresulteerd in een 
omvangrijk begrotingstekort en een hoog 
schuldenniveau, waardoor de 
herfinancieringskosten van Portugal op de 
kapitaalmarkten tot een onhoudbaar hoog 
niveau werden opgedreven; merkt in dit 
kader op dat in 2007 het groeicijfer in 
Portugal 2,4% van het bbp bedroeg, het 
begrotingstekort 3,1%, het schuldenniveau 
62,7% en het tekort op de lopende rekening 
10,2%, met een werkloosheidscijfer van 
8,1%, en dat in 2010 het begrotingstekort 
9,8% van het bbp bedroeg, het groeicijfer 
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1,9%, het schuldenniveau 94% van het 
bbp en het tekort op de lopende rekening 
8,7% van het bbp, met een 
werkloosheidscijfer van 10,8%, waarmee 
de huidige gegevens bekend worden 
gemaakt die wijzen op een sterke 
achteruitgang van de belangrijkste 
economische indicatoren in slechts drie 
jaar tijd;

Or. en

Amendement 207
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat de Portugese economie op 
het moment dat het door de EU en het IMF 
opgezette bijstandsprogramma van start 
ging al een aantal jaren last had van een 
laag bbp en een lage productiviteitsgroei, 
en dat dit gebrek aan groei in combinatie 
met de impact van de wereldwijde 
financiële crisis had geresulteerd in een 
omvangrijk begrotingstekort en een hoog 
schuldenniveau, waardoor de 
herfinancieringskosten van Portugal op de 
kapitaalmarkten tot een onhoudbaar hoog 
niveau werden opgedreven; merkt in dit 
kader op dat in 2007 het groeicijfer in 
Portugal 2,4% van het bbp bedroeg, het 
begrotingstekort 3,1%, het schuldenniveau 
62,7% en het tekort op de lopende rekening 
10,2%, met een werkloosheidscijfer van 
8,1%;

4. merkt op dat de Portugese economie op 
het moment dat het door de EU en het IMF 
opgezette bijstandsprogramma van start 
ging al een aantal jaren last had van een 
laag bbp, een lage productiviteitsgroei en 
een grote instroom van kapitaal, en dat 
deze patronen in combinatie met de impact 
van de wereldwijde financiële crisis had 
geresulteerd in een omvangrijk 
begrotingstekort en een hoog publiek en 
particulier schuldenniveau, waardoor de 
herfinancieringskosten van Portugal op de 
kapitaalmarkten tot een onhoudbaar hoog 
niveau werden opgedreven; merkt in dit 
kader op dat de algemene macro-
economische indicatoren zeer snel 
verslechterden, van een redelijk goed 
niveau in 2007 – toen het groeicijfer in 
Portugal 2,4% van het bbp bedroeg, het 
begrotingstekort 3,1%, het schuldenniveau 
62,7% en het tekort op de lopende rekening 
10,2%, met een werkloosheidscijfer van 
8,1% – naar een diepe en ongekende 
recessie;
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Or. en

Amendement 208
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat de Portugese economie op 
het moment dat het door de EU en het IMF 
opgezette bijstandsprogramma van start 
ging al een aantal jaren last had van een 
laag bbp en een lage productiviteitsgroei, 
en dat dit gebrek aan groei in combinatie 
met de impact van de wereldwijde 
financiële crisis had geresulteerd in een 
omvangrijk begrotingstekort en een hoog 
schuldenniveau, waardoor de 
herfinancieringskosten van Portugal op de 
kapitaalmarkten tot een onhoudbaar hoog 
niveau werden opgedreven; merkt in dit 
kader op dat in 2007 het groeicijfer in 
Portugal 2,4% van het bbp bedroeg, het 
begrotingstekort 3,1%, het schuldenniveau 
62,7% en het tekort op de lopende rekening 
10,2%, met een werkloosheidscijfer van 
8,1%;

4. merkt op dat de Portugese economie op 
het moment dat het door de EU en het IMF 
opgezette bijstandsprogramma van start 
ging al een aantal jaren last had van een 
laag bbp en een lage productiviteitsgroei, 
waarbij de stijging van de salarissen in de 
publieke en de particuliere sector niet in 
verhouding stond tot de 
productiviteitsgroei, en dat deze groei in 
combinatie met de impact van de 
wereldwijde financiële crisis had 
geresulteerd in een aanzienlijk tekort op 
de lopende rekening, een omvangrijk 
begrotingstekort en een hoog 
schuldenniveau, waardoor de 
herfinancieringskosten van Portugal op de 
kapitaalmarkten tot een onhoudbaar hoog 
niveau werden opgedreven; merkt in dit 
kader op dat in 2007 het groeicijfer in 
Portugal 2,4% van het bbp bedroeg, het 
begrotingstekort 3,1%, het schuldenniveau 
62,7% en het tekort op de lopende rekening 
10,2%, met een werkloosheidscijfer van 
8,1%;

Or. en

Amendement 209
Liem Hoang Ngoc, Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. merkt op dat de spanningen op de 
Portugese markt voor staatsobligaties pas 
in april 2010 ontstonden, vijf maanden 
nadat de rente op de Griekse 
staatsobligaties begon te stijgen; merkt op 
dat deze timing samenvalt met het Griekse 
verzoek om financiële bijstand van 
23 april 2010; betreurt dat de Raad en de 
ECB niet direct hebben gereageerd op de 
situatie die zich in de eerste maanden van 
2010 op de financiële markten 
ontwikkelde; is van mening dat deze 
inactieve houding tot mei 2010 heeft 
bijgedragen tot de speculatieve druk op de 
Griekse staatsobligaties, die oversloeg op 
de Portugese staatsobligaties;

Or. en

Amendement 210
Nuno Melo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is van mening dat de groei- en 
stabiliteitsprogramma's die de 
socialistische regering tussen mei 2010 en 
maart 2011 presenteerde – vier 
programma's in een tijdsbestek van een 
jaar (het eerste in maart 2010, het tweede 
in mei 2010, het derde in september 2010 
en het vierde in maart 2011) – volstrekt 
niet aansloten op de realiteit en de 
structurele en begrotingsproblemen van 
Portugal niet konden oplossen;

Or. en
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Amendement 211
Nuno Melo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. wijst erop dat de vier groei- en 
stabiliteitsprogramma's die de 
socialistische regering tussen mei 2010 en 
maart 2011 presenteerde, toen de 
internationale en nationale crises 
verergerden, steeds betere prognoses 
bevatten, die onrealistisch waren en 
indruisten tegen de conjunctuur; merkt 
bijvoorbeeld op dat het tekort voor 2013 in 
het eerste programma werd geraamd op 
2,8% en dat deze raming in het vierde 
programma nog verder werd verlaagd, tot 
2%; merkt op dat het tekort voor 2012 in 
alle programma's op minder dan 3% werd 
geraamd, terwijl bevestigd is dat het tekort 
in 2012 in werkelijkheid 6,4% bedroeg, 
oftewel meer dan het dubbele;

Or. en

Amendement 212
Nuno Melo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quater. merkt op dat de commissaris 
voor Economische Zaken, Olli Rehn, op 
21 januari 2014 in het Europees 
Parlement zei dat, ofschoon het Portugese 
aanpassingsprogramma in de zomer van 
2011 van start is gegaan, een jaar eerder 
al met minister van Financiën Teixeira 
dos Santos van de socialistische Portugese 
regering is gesproken over een mogelijk 
economisch en financieel 
aanpassingsprogramma, rekening 
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houdend met het besef dat de 
economische situatie van Portugal steeds 
zwakker werd;

Or. en

Amendement 213
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. merkt in dit kader op dat in 2007 het 
groeicijfer in Portugal 2,4 % van het bbp 
bedroeg, het begrotingstekort 3,1 %, het 
schuldenniveau 62,7 % en het tekort op de 
lopende rekening 10,2 %, met een 
werkloosheidscijfer van 8,1 %; in 2011, 
op het moment dat de steun werd 
aangevraagd, bedroeg het groeicijfer 
2,2 % van het bbp, het begrotingstekort 
5,9 %, het schuldenniveau 101,7 % en het 
tekort op de lopende rekening 12,7 %, met 
een werkloosheidscijfer van 12,2 %;

Or. pt

Amendement 214
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. merkt op dat de economische 
gegevens die door de Portugese regering 
werden gebruikt in de onderhandelingen 
met de trojka achteraf naar beneden 
werden bijgesteld, wat de resultaten en de 
effecten van de getroffen economische 
maatregelen verder heeft aangescherpt en 
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de sociale en economische kosten van de 
toepassing van het respectieve 
aanpassingsprogramma heeft doen 
ontsporen;

Or. pt

Amendement 215
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quater. wijst er voorts op dat de 
financiële interventie in Portugal te laat 
kwam, wat de negatieve gevolgen van de 
toepassing van het programma heeft 
aangescherpt;

Or. pt

Amendement 216
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. merkt op dat het 
bijstandsprogramma van de EU en het 
IMF volgde op de ernstige gevolgen die de 
Portugese economie ondervond van het 
gecoördineerde, op nationale leest 
geschoeide Europese antwoord op de 
mondiale financiële crisis in de vorm van 
fiscale stimuleringsmaatregelen, dat in 
korte tijd had geresulteerd in een toename 
van het begrotingstekort en van het 
schuldenniveau en in agressief gedrag op 
de financiële markten, waardoor de 
herfinancieringskosten van Portugal op 
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de kapitaalmarkten snel werden 
opgedreven tot een onhoudbaar hoog 
niveau; merkt in dit kader op dat 
onmiddellijk voorafgaand aan de crisis, in 
2007, het groeicijfer in Portugal 2,4% van 
het bbp bedroeg, het begrotingstekort 
3,1%, het schuldenniveau 62,7% en het 
tekort op de lopende rekening 10,2%, met 
een werkloosheidscijfer van 8,1%;

Or. en

Amendement 217
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt op dat de Ierse economie op het 
moment dat het door de EU en het IMF 
opgezette bijstandsprogramma van start 
ging net een bankencrisis had gekend van 
nooit eerder vertoonde omvang, waardoor 
het Ierse pond in 2009 met 6,3% gedaald 
was (en in 2010 met 1,1%) van een positief 
groeiniveau van 5% van het bbp in 2007, 
de werkloosheid steeg van 4,7% in 2007 
tot 13,7% in 2010 en – het meest 
schadelijke effect – het tekort op de 
betalingsbalans in 2010 30,6% bedroeg, 
terwijl er in 2007 een overschot was 
geweest (0,2%); merkt verder op dat de 
Ierse economie in het decennium 
voorafgaand aan het steunprogramma te 
maken had met een langdurige periode van 
negatieve reële rentetarieven;

5. merkt op dat de Ierse economie op het 
moment dat het door de EU en het IMF 
opgezette bijstandsprogramma van start 
ging net een bankencrisis had gekend van 
nooit eerder vertoonde omvang, die 
grotendeels het gevolg was van de 
blootstelling van de Ierse financiële sector 
aan de Amerikaanse "subprimecrisis", de 
onverantwoorde risico's die de Ierse 
banken namen en het wijdverbreide 
gebruik van effecten op onderpand van 
activa, waardoor het Ierse pond in 2009 
met 6,3% gedaald was (en in 2010 met 
1,1%) van een positief groeiniveau van 5% 
van het bbp in 2007, de werkloosheid steeg 
van 4,7% in 2007 tot 13,7% in 2010 en –
het meest schadelijke effect – het tekort op 
de betalingsbalans in 2010 30,6% bedroeg, 
terwijl er in 2007 een overschot was 
geweest (0,2%); merkt verder op dat de 
Ierse economie in het decennium 
voorafgaand aan het steunprogramma te 
maken had met een langdurige periode van 
negatieve reële rentetarieven;

Or. en



PE528.079v01-00 120/190 AM\1017183NL.doc

NL

Amendement 218
Emer Costello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt op dat de Ierse economie op het 
moment dat het door de EU en het IMF 
opgezette bijstandsprogramma van start 
ging net een bankencrisis had gekend van 
nooit eerder vertoonde omvang, waardoor 
het Ierse pond in 2009 met 6,3% gedaald 
was (en in 2010 met 1,1%) van een positief 
groeiniveau van 5% van het bbp in 2007, 
de werkloosheid steeg van 4,7% in 2007 
tot 13,7% in 2010 en – het meest 
schadelijke effect – het tekort op de 
betalingsbalans in 2010 30,6% bedroeg, 
terwijl er in 2007 een overschot was 
geweest (0,2%); merkt verder op dat de 
Ierse economie in het decennium 
voorafgaand aan het steunprogramma te 
maken had met een langdurige periode van 
negatieve reële rentetarieven;

5. merkt op dat de Ierse economie op het 
moment dat het door de EU en het IMF 
opgezette bijstandsprogramma van start 
ging net een bankencrisis had gekend van 
nooit eerder vertoonde omvang, waardoor 
het Ierse pond in 2009 met 6,3% gedaald 
was (en in 2010 met 1,1%) van een positief 
groeiniveau van 5% van het bbp in 2007, 
de werkloosheid steeg van 4,7% in 2007 
tot 13,7% in 2010 en – het meest 
schadelijke effect – het tekort op de 
betalingsbalans in 2010 op het hoogtepunt 
30,6% bedroeg als gevolg van de steun 
van de Ierse regering voor de 
bankensector, terwijl er in 2007 een 
overschot van 0,2% was geweest; erkent 
dat de particuliere verliezen van de Ierse 
banken werden opgenomen in de balans 
van de Ierse overheid om het gevaar van 
besmetting van de gehele eurozone tot een 
minimum te beperken, en dat de Ierse 
regering en bevolking in het bredere 
belang van de Unie handelden bij de 
aanpak van de Ierse bankencrisis; merkt 
verder op dat de Ierse economie in het 
decennium voorafgaand aan het 
steunprogramma te maken had met een 
langdurige periode van negatieve reële 
rentetarieven;

Or. en

Amendement 219
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt op dat de Ierse economie op het 
moment dat het door de EU en het IMF 
opgezette bijstandsprogramma van start 
ging net een bankencrisis had gekend van 
nooit eerder vertoonde omvang, waardoor 
het Ierse pond in 2009 met 6,3% gedaald 
was (en in 2010 met 1,1%) van een positief 
groeiniveau van 5% van het bbp in 2007, 
de werkloosheid steeg van 4,7% in 2007 
tot 13,7% in 2010 en – het meest 
schadelijke effect – het tekort op de 
betalingsbalans in 2010 30,6% bedroeg, 
terwijl er in 2007 een overschot was 
geweest (0,2%); merkt verder op dat de 
Ierse economie in het decennium 
voorafgaand aan het steunprogramma te 
maken had met een langdurige periode van 
negatieve reële rentetarieven;

5. merkt op dat de Ierse economie op het 
moment dat het door de EU en het IMF 
opgezette bijstandsprogramma van start 
ging net een deels zelf veroorzaakte 
bankencrisis had gekend als gevolg van 
gebrekkige regelgeving, zeer lage 
belastingtarieven en een te grote 
bankensector, waardoor het Ierse pond in 
2009 met 6,3% gedaald was (en in 2010 
met 1,1%) van een positief groeiniveau van 
5% van het bbp in 2007, de werkloosheid 
steeg van 4,7% in 2007 tot 13,7% in 2010 
en – het meest schadelijke effect – het 
tekort op de betalingsbalans in 2010 30,6% 
bedroeg, terwijl er in 2007 een overschot 
was geweest (0,2%); merkt verder op dat 
de Ierse economie in het decennium 
voorafgaand aan het steunprogramma te 
maken had met een langdurige periode van 
hoge inflatie;

Or. de

Amendement 220
Gay Mitchell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt op dat de Ierse economie op het 
moment dat het door de EU en het IMF 
opgezette bijstandsprogramma van start 
ging net een bankencrisis had gekend van 
nooit eerder vertoonde omvang, waardoor 
het Ierse pond in 2009 met 6,3% gedaald 
was (en in 2010 met 1,1%) van een positief 
groeiniveau van 5% van het bbp in 2007, 
de werkloosheid steeg van 4,7% in 2007 
tot 13,7% in 2010 en – het meest 
schadelijke effect – het tekort op de 
betalingsbalans in 2010 30,6% bedroeg, 
terwijl er in 2007 een overschot was 

5. merkt op dat de Ierse economie op het 
moment dat het door de EU en het IMF 
opgezette bijstandsprogramma van start 
ging net een economische en een 
bankencrisis had gekend van nooit eerder 
vertoonde omvang, waardoor het Ierse 
pond in 2009 met 6,4% gedaald was (en in 
2010 met 1,1%) van een positief 
groeiniveau van 5% van het bbp in 2007, 
de werkloosheid steeg van 4,7% in 2007 
tot 13,9% in 2010 en – het meest 
schadelijke effect – het tekort op het 
begrotingssaldo in 2010 30,6% bedroeg, 
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geweest (0,2%); merkt verder op dat de 
Ierse economie in het decennium 
voorafgaand aan het steunprogramma te 
maken had met een langdurige periode van 
negatieve reële rentetarieven;

terwijl er in 2007 een overschot was 
geweest (0,2%); merkt verder op dat de 
Ierse economie in het decennium 
voorafgaand aan het steunprogramma te 
maken had met een langdurige periode van 
negatieve reële rentetarieven;

Or. en

Amendement 221
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt op dat de Ierse economie op het 
moment dat het door de EU en het IMF 
opgezette bijstandsprogramma van start 
ging net een bankencrisis had gekend van 
nooit eerder vertoonde omvang, waardoor 
het Ierse pond in 2009 met 6,3% gedaald 
was (en in 2010 met 1,1%) van een positief
groeiniveau van 5% van het bbp in 2007, 
de werkloosheid steeg van 4,7% in 2007 
tot 13,7% in 2010 en – het meest 
schadelijke effect – het tekort op de 
betalingsbalans in 2010 30,6% bedroeg, 
terwijl er in 2007 een overschot was 
geweest (0,2%); merkt verder op dat de 
Ierse economie in het decennium 
voorafgaand aan het steunprogramma te 
maken had met een langdurige periode van 
negatieve reële rentetarieven;

5. merkt op dat de Ierse economie op het 
moment dat het door de EU en het IMF 
opgezette bijstandsprogramma van start 
ging net een bankencrisis had gekend van 
nooit eerder vertoonde omvang, waardoor 
het Ierse pond in 2009 met 6,3% gedaald 
was (en in 2010 met 1,1%) van een positief 
groeiniveau van 5% van het bbp in 2007, 
de werkloosheid steeg van 4,7% in 2007 
tot 13,7% in 2010, het tekort op de 
betalingsbalans in 2010 30,6% bedroeg, 
terwijl er in 2007 een overschot was 
geweest (0,2%), en de staatsschuld scherp 
steeg van 23% van het bbp in 2007 naar 
meer dan 120% eind 2013; merkt verder 
op dat de Ierse economie in het decennium 
voorafgaand aan het steunprogramma te 
maken had met een langdurige periode van 
negatieve reële rentetarieven;

Or. en

Amendement 222
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt op dat de Ierse economie op het 
moment dat het door de EU en het IMF 
opgezette bijstandsprogramma van start 
ging net een bankencrisis had gekend van 
nooit eerder vertoonde omvang, waardoor 
het Ierse pond in 2009 met 6,3% gedaald 
was (en in 2010 met 1,1%) van een positief 
groeiniveau van 5% van het bbp in 2007, 
de werkloosheid steeg van 4,7% in 2007 
tot 13,7% in 2010 en – het meest 
schadelijke effect – het tekort op de 
betalingsbalans in 2010 30,6% bedroeg, 
terwijl er in 2007 een overschot was 
geweest (0,2%); merkt verder op dat de 
Ierse economie in het decennium 
voorafgaand aan het steunprogramma te 
maken had met een langdurige periode van 
negatieve reële rentetarieven;

5. merkt op dat de Ierse economie op het 
moment dat het door de EU en het IMF 
opgezette bijstandsprogramma van start 
ging net een bankencrisis had gekend van 
nooit eerder vertoonde omvang, waardoor 
het Ierse pond in 2009 met 6,3% gedaald 
was (en in 2010 met 1,1%) van een positief 
groeiniveau van 5% van het bbp in 2007, 
de werkloosheid steeg van 4,7% in 2007 
tot 13,7% in 2010 en – het meest 
schadelijke effect – het tekort op de 
betalingsbalans in 2010 30,6% bedroeg, 
terwijl er in 2007 een overschot was 
geweest (0,2%); merkt verder op dat de 
Ierse economie in het decennium 
voorafgaand aan het steunprogramma te 
maken had met een periode van negatieve 
reële rentetarieven;

Or. de

Amendement 223
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt op dat de Ierse economie op het 
moment dat het door de EU en het IMF 
opgezette bijstandsprogramma van start 
ging net een bankencrisis had gekend van 
nooit eerder vertoonde omvang, waardoor 
het Ierse pond in 2009 met 6,3% gedaald 
was (en in 2010 met 1,1%) van een positief 
groeiniveau van 5% van het bbp in 2007, 
de werkloosheid steeg van 4,7% in 2007 
tot 13,7% in 2010 en – het meest 
schadelijke effect – het tekort op de 
betalingsbalans in 2010 30,6% bedroeg, 
terwijl er in 2007 een overschot was 
geweest (0,2%); merkt verder op dat de 
Ierse economie in het decennium 

5. merkt op dat de Ierse economie voordat
het door de EU en het IMF opgezette 
bijstandsprogramma van start ging net een 
bankencrisis had gekend van nooit eerder 
vertoonde omvang, waardoor het Ierse 
pond in 2009 met 6,3% gedaald was (en in 
2010 met 1,1%) van een positief 
groeiniveau van 5% van het bbp in 2007, 
de werkloosheid steeg van 4,7% in 2007 
tot 13,7% in 2010 en – het meest 
schadelijke effect – het tekort op de 
betalingsbalans in 2010 30,6% bedroeg, 
terwijl er in 2007 een overschot was 
geweest (0,2%); merkt verder op dat de 
Ierse economie in het decennium 
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voorafgaand aan het steunprogramma te 
maken had met een langdurige periode van 
negatieve reële rentetarieven;

voorafgaand aan het steunprogramma te 
maken had met een langdurige periode van 
negatieve reële rentetarieven;

Or. en

Amendement 224
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. merkt op dat het besluit van de Ierse 
regering om een globale garantie af te 
geven aan de bankensector grotendeels 
verklaart waarom het overheidstekort in 
2010 scherp toenam, welke toename direct 
bijdroeg tot de stijging van de 
staatsschuld;

Or. en

Amendement 225
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. wijst op de afwezigheid van 
begrotingsonevenwichtigheden en de zeer 
lage staatsschuld vóór de crisis in Ierland; 
wijst op de grote flexibiliteit op de 
arbeidsmarkt voorafgaand aan de crisis 
en op het feit dat er in dit verband geen 
verdere hervormingen nodig waren; wijst 
op de ontwikkeling van zeepbellen in 
Ierland voorafgaand aan de crisis, die 
vooral werd veroorzaakt door het grote 
verschil in inflatie tussen Ierland en de 
rest van de eurozone en door de 
ontoereikendheid van het monetaire 
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beleid voor Ierland dat daaruit 
voortkwam; wijst op de uiterst sterke 
financialisering van de Ierse economie in 
de jaren voorafgaand aan de crisis, 
waarbij de financiële sector goed was voor 
bijna 40% van het Ierse bbp;

Or. en

Amendement 226
Gay Mitchell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. merkt op dat de verhouding 
staatsschuld/bbp van Ierland van 25% in 
2007 is toegenomen tot 117,4% in 2012 en 
dat de belastingbetaler een bedrag ten 
belope van ongeveer 40% van het bbp in 
de bankensector heeft gepompt toen er 
geen inbreng van de particuliere sector 
beschikbaar was;

Or. en

Amendement 227
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat er op het moment dat het 
door de EU en het IMF opgezette 
bijstandsprogramma in 2013 van start ging, 
al sinds lange tijd sprake was van 
speculaties op de systemische instabiliteit 
van de Cypriotische economie, onder 
andere vanwege de blootstelling van 
Cypriotische banken aan een overspannen 
lokale onroerendgoedmarkt, de Griekse 

6. merkt op dat Cyprus in mei 2011 de 
toegang tot de internationale markten 
verloor door de aanzienlijke 
verslechtering van de overheidsfinanciën, 
de sterke blootstelling van de Cypriotische 
bankensector aan de Griekse economie en 
het besluit van de Eurogroep om een 
reddingsoperatie uit te voeren ten aanzien 
van de Griekse staatsschuld, die Cyprus 
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schuldencrisis, de afwaardering van 
Cypriotische staatsobligaties door 
internationale ratingbureaus, het mislukken 
van pogingen om herfinanciering van de 
overheidsuitgaven te realiseren vanuit de 
internationale markten en de aanvankelijke 
terughoudendheid van de regering om de in 
nood verkerende financiële sector te 
herstructureren;

ongeveer 4,5 miljard euro heeft gekost, 
oftewel 25% van het Cypriotische bbp; 
merkt op dat Cyprus uiteindelijk in 
juni 2012 een financieel 
bijstandsprogramma heeft aangevraagd 
en dat Cyprus en de trojka (de Commissie, 
de ECB en het IMF) op 25 maart 2013, 
na een lange periode van moeizame 
onderhandelingen, overeenstemming 
bereikten over financiële bijstand ten 
belope van 10 miljard euro, die gepaard 
ging met een ongekende afwaardering 
van de onverzekerde deposito's in een 
poging om de Popular Bank en de Bank 
of Cyprus, de twee grootste 
kredietverstrekkers van het eiland, te 
herkapitaliseren; merkt op dat er op het 
moment dat het door de EU en het IMF 
opgezette bijstandsprogramma in 2013 van 
start ging, al sinds lange tijd sprake was 
van speculaties op de systemische 
instabiliteit van de Cypriotische economie, 
onder andere vanwege de blootstelling van 
Cypriotische banken aan een overspannen 
lokale onroerendgoedmarkt, de Griekse 
schuldencrisis, de afwaardering van 
Cypriotische staatsobligaties door 
internationale ratingbureaus, het mislukken 
van pogingen om herfinanciering van de 
overheidsuitgaven te realiseren vanuit de 
internationale markten en de aanvankelijke 
terughoudendheid van de regering om de in 
nood verkerende financiële sector te 
herstructureren;

Or. en

Amendement 228
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat er op het moment dat het 
door de EU en het IMF opgezette 

6. merkt op dat er op het moment dat het 
door de EU en het IMF opgezette 
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bijstandsprogramma in 2013 van start ging, 
al sinds lange tijd sprake was van 
speculaties op de systemische instabiliteit 
van de Cypriotische economie, onder 
andere vanwege de blootstelling van 
Cypriotische banken aan een overspannen 
lokale onroerendgoedmarkt, de Griekse 
schuldencrisis, de afwaardering van 
Cypriotische staatsobligaties door 
internationale ratingbureaus, het mislukken 
van pogingen om herfinanciering van de 
overheidsuitgaven te realiseren vanuit de 
internationale markten en de aanvankelijke 
terughoudendheid van de regering om de in 
nood verkerende financiële sector te 
herstructureren;

bijstandsprogramma in 2013 van start ging, 
al sinds lange tijd sprake was van kennis 
over de systemische instabiliteit van de 
Cypriotische economie en het gebrek aan 
bereidheid bij de Cypriotische regering 
om actie te ondernemen, onder andere 
vanwege de blootstelling van Cypriotische 
banken aan een overspannen lokale 
onroerendgoedmarkt, de Griekse 
schuldencrisis, de kapitaalvlucht uit het 
buitenland, met name uit Rusland, de 
afwaardering van Cypriotische 
staatsobligaties door internationale 
ratingbureaus, het mislukken van pogingen 
om herfinanciering van de 
overheidsuitgaven te realiseren vanuit de 
internationale markten en de aanvankelijke 
terughoudendheid van de regering om de in 
nood verkerende financiële sector te 
herstructureren;

Or. de

Amendement 229
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat er op het moment dat het 
door de EU en het IMF opgezette 
bijstandsprogramma in 2013 van start ging, 
al sinds lange tijd sprake was van 
speculaties op de systemische instabiliteit 
van de Cypriotische economie, onder 
andere vanwege de blootstelling van 
Cypriotische banken aan een overspannen 
lokale onroerendgoedmarkt, de Griekse 
schuldencrisis, de afwaardering van 
Cypriotische staatsobligaties door 
internationale ratingbureaus, het mislukken 
van pogingen om herfinanciering van de 
overheidsuitgaven te realiseren vanuit de 
internationale markten en de aanvankelijke 
terughoudendheid van de regering om de in 

6. merkt op dat er op het moment dat het 
door de EU en het IMF opgezette 
bijstandsprogramma in 2013 van start ging, 
al sinds lange tijd sprake was van 
speculaties op de systemische instabiliteit 
van de Cypriotische economie, onder 
andere vanwege de blootstelling van 
Cypriotische banken aan een overspannen 
lokale onroerendgoedmarkt, de Griekse 
schuldencrisis, de afwaardering van 
Cypriotische staatsobligaties door 
internationale ratingbureaus, het mislukken 
van pogingen om herfinanciering van de 
overheidsuitgaven te realiseren vanuit de 
internationale markten en de aanvankelijke 
terughoudendheid van de regering om de in 
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nood verkerende financiële sector te 
herstructureren;

nood verkerende financiële sector te 
herstructureren, waarbij in plaats daarvan 
werd gekozen voor een omvangrijke 
kapitaalinjectie door Rusland, waar geen 
voorwaarden aan waren verbonden;

Or. en

Amendement 230
Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Olle Schmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat er op het moment dat het 
door de EU en het IMF opgezette 
bijstandsprogramma in 2013 van start ging, 
al sinds lange tijd sprake was van 
speculaties op de systemische instabiliteit 
van de Cypriotische economie, onder 
andere vanwege de blootstelling van 
Cypriotische banken aan een overspannen 
lokale onroerendgoedmarkt, de Griekse 
schuldencrisis, de afwaardering van 
Cypriotische staatsobligaties door 
internationale ratingbureaus, het mislukken 
van pogingen om herfinanciering van de 
overheidsuitgaven te realiseren vanuit de 
internationale markten en de aanvankelijke 
terughoudendheid van de regering om de in 
nood verkerende financiële sector te 
herstructureren;

6. merkt op dat er op het moment dat het 
door de EU en het IMF opgezette 
bijstandsprogramma in 2013 van start ging, 
al sinds lange tijd sprake was van 
speculaties op de systemische instabiliteit 
van de Cypriotische economie, onder 
andere vanwege de blootstelling van 
Cypriotische banken aan een overspannen 
lokale onroerendgoedmarkt, de Griekse 
schuldencrisis, de afwaardering van 
Cypriotische staatsobligaties door 
internationale ratingbureaus, het mislukken 
van pogingen om herfinanciering van de 
overheidsuitgaven te realiseren vanuit de 
internationale markten en de aanvankelijke 
terughoudendheid van de regering om de in 
nood verkerende financiële sector te 
herstructureren; brengt tevens in 
herinnering dat de situatie nog 
ingewikkelder werd door de te grote 
afhankelijkheid van spaargeld van 
Russische burgers en door het beroep dat 
werd gedaan op een lening van de 
Russische autoriteiten; 

Or. en

Amendement 231
Philippe Lamberts
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat er op het moment dat het 
door de EU en het IMF opgezette 
bijstandsprogramma in 2013 van start ging, 
al sinds lange tijd sprake was van
speculaties op de systemische instabiliteit 
van de Cypriotische economie, onder 
andere vanwege de blootstelling van 
Cypriotische banken aan een overspannen
lokale onroerendgoedmarkt, de Griekse 
schuldencrisis, de afwaardering van 
Cypriotische staatsobligaties door 
internationale ratingbureaus, het mislukken 
van pogingen om herfinanciering van de 
overheidsuitgaven te realiseren vanuit de 
internationale markten en de aanvankelijke
terughoudendheid van de regering om de 
in nood verkerende financiële sector te 
herstructureren;

6. merkt op dat er op het moment dat het 
door de EU en het IMF opgezette 
bijstandsprogramma in 2013 van start ging, 
al sinds lange tijd ernstige zorgen 
bestonden over de systemische instabiliteit 
van de Cypriotische economie, onder 
andere vanwege de overspannen, risico-
zoekende bankensector en de blootstelling
aan een lokale onroerendgoedmarkt met 
hoge schulden, de Griekse schuldencrisis, 
de afwaardering van Cypriotische 
staatsobligaties door internationale 
ratingbureaus, het mislukken van pogingen 
om herfinanciering van de 
overheidsuitgaven te realiseren vanuit de 
internationale markten en de 
terughoudendheid van de 
overheidsinstanties om de in nood 
verkerende financiële sector te 
herstructureren;

Or. en

Amendement 232
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. betreurt dat pas in een zeer laat 
stadium verzocht is om financiële 
bijstand, toen de landen al op de rand van 
een faillissement stonden en geen toegang 
meer hadden tot de markten;

Or. en
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Amendement 233
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is ingenomen met de proactieve 
houding van de ECB bij het herstellen 
van de stabiliteit op de financiële markten, 
met name wat betreft het gebruik van 
onconventionele instrumenten; betreurt 
echter dat het OMT-programma pas in 
augustus 2012 van start is gegaan en 
betreurt de ondoorzichtigheid van het 
programma voor de effectenmarkten; is 
van mening dat een eerdere aankondiging 
van het OMT-programma had kunnen 
voorkomen dat de speculatie op de markt 
voor Griekse staatsobligaties oversloeg op 
andere lidstaten;

Or. en

Amendement 234
Sylvie Goulard, Nils Torvalds

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst erop dat goedkope en 
buitensporige particuliere 
kapitaalstromen werden toegestaan aan 
lidstaten, die intussen programmalanden 
zijn geworden, uit andere lidstaten met 
hun uitdrukkelijke of stilzwijgende steun;

Or. en

Amendement 235
Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Olle Schmidt
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. merkt op dat de toekenning van EU-
middelen, onder meer structuurfondsen, 
niet optimaal was;

Or. en

Amendement 236
Jürgen Klute, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. onderstreept dat zowel de vitaliteit 
van de Europese economie als de 
stabiliteit van het financiële stelsel in 
Europa gedeelde doelen zijn van alle 
leden van de monetaire unie en dat de 
verplichting om financiële en 
economische stabiliteit te handhaven niet 
kan worden neergelegd bij een klein 
aantal 'debiteurlidstaten'

Or. en

Amendement 237
Philippe Lamberts, Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt op dat de eerste overeenkomst 7. merkt op dat de eerste overeenkomst 
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tussen de Griekse autoriteiten aan de ene 
kant en de EU en het IMF aan de andere 
kant op 2 mei 2010 werd gesloten in de 
betreffende mvo’s, waarin de 
beleidsvoorwaarden voor de financiële 
bijstand van EU-IMF waren opgenomen;
merkt verder op dat in maart 2012, na vijf 
evaluaties en het gebrekkige succes van het 
eerste programma, een tweede programma 
moest worden aangenomen, dat sindsdien 
drie maal geëvalueerd is;

tussen de Griekse autoriteiten aan de ene 
kant en de EU en het IMF aan de andere 
kant op 2 mei 2010 werd gesloten in de 
betreffende mvo’s, waarin de 
beleidsvoorwaarden voor de financiële 
bijstand van EU-IMF waren opgenomen;
merkt verder op dat in maart 2012, na vijf 
evaluaties en het gebrekkige succes van het 
eerste programma, een tweede programma 
moest worden aangenomen, dat sindsdien 
drie maal geëvalueerd is; betreurt dat het 
IMF in feite geen rekening heeft 
gehouden met de bezwaren van eenderde 
van de leden van zijn raad van bestuur 
wat betreft de verdeling van baten en 
lasten na het eerste Griekse programma

Or. en

Amendement 238
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt op dat de eerste overeenkomst 
tussen de Griekse autoriteiten aan de ene 
kant en de EU en het IMF aan de andere 
kant op 2 mei 2010 werd gesloten in de 
betreffende mvo’s, waarin de 
beleidsvoorwaarden voor de financiële 
bijstand van EU-IMF waren opgenomen;
merkt verder op dat in maart 2012, na vijf 
evaluaties en het gebrekkige succes van het 
eerste programma, een tweede programma 
moest worden aangenomen, dat sindsdien 
drie maal geëvalueerd is;

7. merkt op dat het eerste verzoek om 
financiële bijstand door Griekenland werd 
gedaan op 23 april 2013 en dat de 
overeenkomst tussen de Griekse 
autoriteiten aan de ene kant en de EU en 
het IMF aan de andere kant op 2 mei 2010 
werd gesloten in de betreffende mvo’s, 
waarin de beleidsvoorwaarden voor de 
financiële bijstand van EU-IMF waren 
opgenomen; merkt verder op dat in maart 
2012, na vijf evaluaties en het gebrekkige 
succes van het eerste programma, een 
tweede programma moest worden 
aangenomen, dat sindsdien drie maal 
geëvalueerd is;

Or. en
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Amendement 239
Sylvie Goulard, Nils Torvalds

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt op dat de eerste overeenkomst 
tussen de Griekse autoriteiten aan de ene
kant en de EU en het IMF aan de andere 
kant op 2 mei 2010 werd gesloten in de 
betreffende mvo’s, waarin de 
beleidsvoorwaarden voor de financiële 
bijstand van EU-IMF waren opgenomen;
merkt verder op dat in maart 2012, na vijf 
evaluaties en het gebrekkige succes van het 
eerste programma, een tweede programma 
moest worden aangenomen, dat sindsdien 
drie maal geëvalueerd is;

7. merkt op dat de eerste overeenkomst 
tussen de Griekse autoriteiten aan de ene 
kant en de EU en het IMF aan de andere 
kant op 2 mei 2010 werd gesloten in de 
betreffende mvo’s, waarin de 
beleidsvoorwaarden voor de financiële 
bijstand van EU-IMF waren opgenomen;
merkt verder op dat in maart 2012, na vijf 
evaluaties en het gebrekkige succes van het 
eerste programma, een tweede programma 
moest worden aangenomen, dat sindsdien 
drie maal geëvalueerd is; wijst op de 
rechtsonzekerheid die is ontstaan door de 
overeenkomst die twee lidstaten in oktober 
2010 zijn aangegaan (de "deal van 
Deauville") in afwezigheid van een 
Europees kader;

Or. en

Amendement 240
Udo Bullmann, Peter Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt op dat de eerste overeenkomst 
tussen de Griekse autoriteiten aan de ene 
kant en de EU en het IMF aan de andere 
kant op 2 mei 2010 werd gesloten in de 
betreffende mvo’s, waarin de 
beleidsvoorwaarden voor de financiële 
bijstand van EU-IMF waren opgenomen; 
merkt verder op dat in maart 2012, na vijf 
evaluaties en het gebrekkige succes van het 
eerste programma, een tweede programma 

7. merkt op dat de eerste overeenkomst 
tussen de Griekse autoriteiten aan de ene 
kant en de EU en het IMF aan de andere 
kant op 2 mei 2010 werd gesloten in de 
betreffende mvo’s, waarin de 
beleidsvoorwaarden voor de financiële 
bijstand van EU-IMF waren opgenomen; 
merkt verder op dat in maart 2012, na vijf 
evaluaties en het, ook als gevolg van een 
onvolledig en eenzijdig ontworpen 
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moest worden aangenomen, dat sindsdien 
drie maal geëvalueerd is;

bezuinigingsprogramma, gebrekkige 
succes van het eerste programma, een 
tweede programma moest worden 
aangenomen, dat sindsdien drie maal 
geëvalueerd is;

Or. de

Amendement 241
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. betreurt dat de eerste overeenkomst 
van mei 2010 geen bepalingen bevatte 
voor een herstructurering van de Griekse 
schuld, ondanks dat dit door het IMF 
werd voorgesteld; wijst op de weigering 
van de ECB om elke vorm van 
schuldherstructurering in overweging te 
nemen in 2010 en 2011, en op zijn 
weigering om deel te nemen aan de in 
februari 2012 overeengekomen 
herstructurering; is van mening dat een 
vroege herstructurering absoluut 
noodzakelijk was om herstel van de 
houdbaarheid van de Griekse staatsschuld 
in de hand te werken; is van mening dat 
een vroege herstructurering het 
begrotingsbeleid in Griekenland minder 
streng had kunnen maken;

Or. en

Amendement 242
Sharon Bowles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. merkt op dat lidstaten hadden 
toegezegd dat hun banken hun posities in 
de Griekse markt voor staatsobligaties 
zouden handhaven, wat ze niet konden 
waarmaken, en dus was het nettoresultaat 
van het reddingsplan dat Griekenland 
letterlijk extra tijd heeft gekregen om de 
particuliere sector in andere lidstaten te 
beschermen;

Or. en

Amendement 243
Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. merkt op dat de economische 
gegevens in het geval van Griekenland 
aanzienlijk verschillen van de 
doelstellingen van de programma's van 
memoranda en de overwegingen van de 
trojka. Ter indicatie: de werkloosheid in 
Griekenland werd in 2011 geraamd op 
15% en kwam uiteindelijk uit op 20,7%, 
voor 2012 was dat 15,2% en werd het 
26%, het tekort werd in 2011 geraamd op 
-7,5% en kwam uit op -9,5%, terwijl het 
tekort voor 2012 op -7,3% geraamd was 
en uitkwam op -10%, en de recessie werd 
voor 2011 geraamd op 5,5% en was 7%, 
en werd voor 2012 geraamd op 2,8% en 
kwam uit op 6,5%.

Or. en

Amendement 244
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. merkt op dat de mvo's, met name in 
het geval van Griekenland, bestonden uit 
programma's die gebaseerd waren op een 
verkeerde opvatting van het probleem en 
onjuiste en ontoereikende gegevens, en 
daardoor voorbestemd waren om te 
mislukken. Onhaalbare doelen en 
teleurstellende resultaten zijn de beste 
drijfveer om nieuwe 
bezuinigingsmaatregelen op te leggen, die 
de recessie en de werkloosheid steeds 
meer in de hand werken en daarmee 
leiden tot een vicieuze cirkel van recessie, 
werkloosheid en onderontwikkeling

Or. en

Amendement 245
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat de eerste overeenkomst 
tussen de Portugese autoriteiten aan de 
ene kant en de EU en het IMF aan de 
andere kant op 17 mei 2011 tot stand 
kwam in de betreffende mvo’s, waarin de 
beleidsvoorwaarden voor de financiële 
bijstand van EU-IMF waren opgenomen;
merkt verder op dat het Portugese 
programma sindsdien regelmatig is 
geëvalueerd en dat dit heeft geresulteerd 
in de gecombineerde achtste en negende 
kwartaalevaluatie van het economische 
aanpassingsprogramma van Portugal;

Schrappen
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Or. en

Amendement 246
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat de eerste overeenkomst 
tussen de Portugese autoriteiten aan de ene 
kant en de EU en het IMF aan de andere 
kant op 17 mei 2011 tot stand kwam in de 
betreffende mvo’s, waarin de 
beleidsvoorwaarden voor de financiële 
bijstand van EU-IMF waren opgenomen;
merkt verder op dat het Portugese 
programma sindsdien regelmatig is 
geëvalueerd en dat dit heeft geresulteerd in 
de gecombineerde achtste en negende 
kwartaalevaluatie van het economische 
aanpassingsprogramma van Portugal;

8. merkt op dat het eerste verzoek om 
financiële bijstand door Portugal werd 
gedaan op 7 april 2011 en dat de 
overeenkomst tussen de Portugese 
autoriteiten aan de ene kant en de EU en 
het IMF aan de andere kant op 17 mei 2011 
tot stand kwam in de betreffende mvo’s, 
waarin de beleidsvoorwaarden voor de 
financiële bijstand van EU-IMF waren 
opgenomen; merkt verder op dat het 
Portugese programma sindsdien regelmatig 
is geëvalueerd en dat dit heeft geresulteerd 
in de succesvolle tiende evaluatie van het 
economische aanpassingsprogramma van 
Portugal;

Or. en

Amendement 247
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat de eerste overeenkomst 
tussen de Portugese autoriteiten aan de ene 
kant en de EU en het IMF aan de andere 
kant op 17 mei 2011 tot stand kwam in de 
betreffende mvo’s, waarin de 
beleidsvoorwaarden voor de financiële 
bijstand van EU-IMF waren opgenomen;

8. merkt op dat de eerste overeenkomst 
tussen de Portugese autoriteiten aan de ene 
kant en de EU en het IMF aan de andere 
kant op 17 mei 2011 tot stand kwam in de 
betreffende mvo’s, waarin de 
beleidsvoorwaarden voor de financiële 
bijstand van EU-IMF waren opgenomen;
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merkt verder op dat het Portugese 
programma sindsdien regelmatig is 
geëvalueerd en dat dit heeft geresulteerd in 
de gecombineerde achtste en negende 
kwartaalevaluatie van het economische 
aanpassingsprogramma van Portugal;

merkt verder op dat het Portugese 
programma sindsdien regelmatig is 
geëvalueerd en dat dit heeft geresulteerd in 
de gecombineerde achtste en negende 
kwartaalevaluatie van het economische 
aanpassingsprogramma van Portugal, met 
goede vooruitzichten op een spoedige 
voltooiing van het programma;

Or. en

Amendement 248
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat de eerste overeenkomst 
tussen de Portugese autoriteiten aan de ene 
kant en de EU en het IMF aan de andere 
kant op 17 mei 2011 tot stand kwam in de 
betreffende mvo’s, waarin de 
beleidsvoorwaarden voor de financiële 
bijstand van EU-IMF waren opgenomen; 
merkt verder op dat het Portugese 
programma sindsdien regelmatig is 
geëvalueerd en dat dit heeft geresulteerd in 
de gecombineerde achtste en negende 
kwartaalevaluatie van het economische 
aanpassingsprogramma van Portugal;

8. merkt op dat de eerste overeenkomst 
tussen de Portugese autoriteiten aan de ene 
kant en de EU en het IMF aan de andere 
kant op 17 mei 2011 tot stand kwam in de 
betreffende mvo’s, waarin de 
beleidsvoorwaarden voor de financiële 
bijstand van EU-IMF waren opgenomen; 
merkt verder op dat het Portugese 
programma sindsdien regelmatig is 
geëvalueerd en dat dit heeft geresulteerd in 
de gecombineerde achtste en negende 
kwartaalevaluatie van het economische 
aanpassingsprogramma van Portugal, die 
erop wijst dat het Portugese programma 
met succes is voltooid;

Or. pt

Amendement 249
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat de eerste overeenkomst 
tussen de Portugese autoriteiten aan de ene 
kant en de EU en het IMF aan de andere 
kant op 17 mei 2011 tot stand kwam in de 
betreffende mvo’s, waarin de 
beleidsvoorwaarden voor de financiële 
bijstand van EU-IMF waren opgenomen;
merkt verder op dat het Portugese 
programma sindsdien regelmatig is 
geëvalueerd en dat dit heeft geresulteerd in 
de gecombineerde achtste en negende 
kwartaalevaluatie van het economische 
aanpassingsprogramma van Portugal;

8. merkt op dat de eerste overeenkomst 
tussen de Portugese autoriteiten aan de ene 
kant en de EU en het IMF aan de andere 
kant op 17 mei 2011 tot stand kwam in de 
betreffende mvo’s, waarin de 
beleidsvoorwaarden voor de financiële 
bijstand van EU-IMF waren opgenomen;
merkt verder op dat het Portugese 
programma sindsdien regelmatig is 
geëvalueerd om de doelen en 
doelstellingen aan te passen, gezien de 
onrealistische en onhaalbare 
oorspronkelijke doelen, en dat dit heeft 
geresulteerd in de gecombineerde achtste 
en negende kwartaalevaluatie van het 
economische aanpassingsprogramma van 
Portugal;

Or. en

Amendement 250
Udo Bullmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat de eerste overeenkomst 
tussen de Portugese autoriteiten aan de ene 
kant en de EU en het IMF aan de andere 
kant op 17 mei 2011 tot stand kwam in de 
betreffende mvo’s, waarin de 
beleidsvoorwaarden voor de financiële 
bijstand van EU-IMF waren opgenomen; 
merkt verder op dat het Portugese 
programma sindsdien regelmatig is 
geëvalueerd en dat dit heeft geresulteerd in 
de gecombineerde achtste en negende 
kwartaalevaluatie van het economische 
aanpassingsprogramma van Portugal;

8. merkt op dat de eerste overeenkomst 
tussen de Portugese autoriteiten aan de ene 
kant en de EU en het IMF aan de andere 
kant op 17 mei 2011, ook vanwege een 
gebrek aan alternatieve voorstellen, tot 
stand kwam in de betreffende mvo’s, 
waarin de beleidsvoorwaarden voor de 
financiële bijstand van EU-IMF waren 
opgenomen; merkt verder op dat het 
Portugese programma sindsdien regelmatig 
is geëvalueerd en dat dit heeft geresulteerd 
in de gecombineerde achtste en negende 
kwartaalevaluatie van het economische 
aanpassingsprogramma van Portugal;

Or. de
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Amendement 251
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. merkt op dat de eerste overeenkomst 
tussen de Portugese autoriteiten aan de 
ene kant en de EU en het IMF aan de 
andere kant op 17 mei 2011 tot stand 
kwam in de betreffende mvo’s, waarin de 
beleidsvoorwaarden voor de financiële 
bijstand van EU-IMF waren opgenomen;
merkt verder op dat het Portugese 
programma sindsdien regelmatig is 
geëvalueerd en dat dit heeft geresulteerd 
in de gecombineerde achtste en negende 
kwartaalevaluatie van het economische 
aanpassingsprogramma van Portugal;

Or. en

Amendement 252
Sharon Bowles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. merkt op dat de eerste overeenkomst 
tussen de Ierse autoriteiten en de EU en het 
IMF op 7 december 2010 werd gesloten in 
de betreffende mvo’s, waarin de 
beleidsvoorwaarden voor de financiële 
bijstand van EU-IMF waren opgenomen;
merkt verder op dat het Ierse programma 
sindsdien regelmatig is geëvalueerd, 
hetgeen op 9 december 2013 heeft 
geresulteerd in de twaalfde en laatste 
herziening, nu het Ierse programma bijna 

9. wijst op de gemelde bilaterale druk van 
de ECB op de Ierse autoriteiten 
voorafgaand aan de eerste overeenkomst 
tussen de Ierse autoriteiten en de EU en het 
IMF die op 7 december 2010 werd gesloten 
in de betreffende mvo’s, waarin de 
beleidsvoorwaarden voor de financiële 
bijstand van EU-IMF waren opgenomen.
merkt op dat het programma grotendeels 
gebaseerd was op het op 24 november 
2010 gepubliceerde eigen nationale 
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ten einde loopt; herstelplan voor de periode 2011-2014 
van de Ierse regering; merkt verder op dat 
het Ierse programma sindsdien regelmatig 
is geëvalueerd, hetgeen op 9 december 
2013 heeft geresulteerd in de twaalfde en 
laatste herziening en dat het Ierse 
programma op 15 december 2013 voltooid 
was;

Or. en

Amendement 253
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. merkt op dat de eerste overeenkomst 
tussen de Ierse autoriteiten en de EU en het 
IMF op 7 december 2010 werd gesloten in 
de betreffende mvo’s, waarin de 
beleidsvoorwaarden voor de financiële 
bijstand van EU-IMF waren opgenomen;
merkt verder op dat het Ierse programma 
sindsdien regelmatig is geëvalueerd,
hetgeen op 9 december 2013 heeft 
geresulteerd in de twaalfde en laatste 
herziening, nu het Ierse programma bijna 
ten einde loopt;

9. merkt op dat het eerste verzoek om 
financiële bijstand door Ierland werd 
gedaan op 21 november 2010 en dat de 
overeenkomst tussen de Ierse autoriteiten 
en de EU en het IMF op 7 december 2010 
werd gesloten in de betreffende mvo’s, 
waarin de beleidsvoorwaarden voor de 
financiële bijstand van EU-IMF waren 
opgenomen; merkt verder op dat het Ierse 
programma sindsdien regelmatig is
geëvalueerd, hetgeen op 9 december 2013 
heeft geresulteerd in de twaalfde en laatste 
herziening, nu het Ierse programma bijna 
ten einde loopt;

Or. en

Amendement 254
Gay Mitchell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. merkt op dat de eerste overeenkomst 
tussen de Ierse autoriteiten en de EU en het 
IMF op 7 december 2010 werd gesloten in 
de betreffende mvo’s, waarin de 
beleidsvoorwaarden voor de financiële 
bijstand van EU-IMF waren opgenomen;
merkt verder op dat het Ierse programma 
sindsdien regelmatig is geëvalueerd, 
hetgeen op 9 december 2013 heeft 
geresulteerd in de twaalfde en laatste 
herziening, nu het Ierse programma bijna 
ten einde loopt;

9. merkt op dat de eerste overeenkomst 
tussen de Ierse autoriteiten en de EU en het 
IMF op 7 december 2010 en 
respectievelijk 16 december 2010 werd 
gesloten in de betreffende mvo’s, waarin 
de beleidsvoorwaarden voor de financiële 
bijstand van EU-IMF waren opgenomen;
merkt verder op dat het Ierse programma 
sindsdien regelmatig is geëvalueerd, 
hetgeen op 9 december 2013 heeft 
geresulteerd in de twaalfde en laatste 
herziening, nu het Ierse programma bijna 
ten einde loopt;

Or. en

Amendement 255
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. betreurt dat het door het IMF 
gesteunde verzoek van de Ierse regering 
om een bijdrage van senior 
obligatiehouders van de bankensector in 
de financiering van het programma 
geweigerd is door de Commissie, de ECB 
en de Eurogroep; betreurt dat dit besluit 
ertoe heeft geleid dat Ierse burgers het 
grootste deel van de kosten van het 
reddingsplan hebben gedragen, en de 
overheidsfinanciën ernstig verslechterd 
heeft; is van oordeel van de 
obligatiehouders van banken 
aansprakelijk hadden moeten worden 
gesteld voor het risico dat ze willens en 
wetens hadden genomen;

Or. en
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Amendement 256
Sharon Bowles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat het eerste verzoek om 
financiële bijstand door Cyprus werd 
gedaan op 25 juni 2012, maar dat de 
uiteindelijke overeenkomst over het 
bijstandsprogramma van EU-IMF vanwege 
verschillen van opvatting over de 
voorwaarden, alsmede ten gevolge van het 
verwerpen door het Cypriotische parlement 
van een eerste conceptprogramma, moest 
worden uitgesteld tot respectievelijk 24 
april (EU) en 15 mei 2013 (IMF), en dat 
het Cypriotische Huis van afgevaardigden 
op 30 april 2013 zijn goedkeuring heeft 
verleend aan de ‘nieuwe’ overeenkomst;

10. merkt op dat het eerste verzoek om 
financiële bijstand door Cyprus werd 
gedaan op 25 juni 2012, maar dat de 
uiteindelijke overeenkomst over het 
bijstandsprogramma van EU-IMF vanwege 
verschillen van opvatting over de 
voorwaarden, alsmede ten gevolge van het 
verwerpen door het Cypriotische parlement 
van een eerste conceptprogramma waarin 
het instrument van inbreng van de 
particuliere sector voor verzekerde 
depositohouders was opgenomen, moest 
worden uitgesteld tot respectievelijk 24 
april (EU) en 15 mei 2013 (IMF), en dat 
het Cypriotische Huis van afgevaardigden 
op 30 april 2013 zijn goedkeuring heeft 
verleend aan de ‘nieuwe’ overeenkomst; 
wijst op mededingende 
programmavoorstellen in geval van 
Cyprus tussen de verschillende leden van 
de trojka en benadrukt het gebrek aan een 
geloofwaardige uitleg over hoe de 
opneming van verzekerde depositohouders 
niet werd goedgekeurd door de Europese 
Commissie en de ministers van Financiën 
van de EU. Betreurt voorts dat de 
Cypriotische autoriteiten er tijdens het 
onderhandelingsproces moeite mee 
hadden om de vertegenwoordigers van de 
trojka van hun zorgen te overtuigen en 
dat de Cypriotische regering heeft laten 
weten ertoe gedwongen te zijn het 
instrument van inbreng van de 
particuliere sector voor bankdeposito's te 
aanvaarden.

Or. en
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Amendement 257
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat het eerste verzoek om 
financiële bijstand door Cyprus werd 
gedaan op 25 juni 2012, maar dat de 
uiteindelijke overeenkomst over het 
bijstandsprogramma van EU-IMF vanwege 
verschillen van opvatting over de 
voorwaarden, alsmede ten gevolge van het 
verwerpen door het Cypriotische parlement 
van een eerste conceptprogramma, moest 
worden uitgesteld tot respectievelijk 24 
april (EU) en 15 mei 2013 (IMF), en dat 
het Cypriotische Huis van afgevaardigden 
op 30 april 2013 zijn goedkeuring heeft 
verleend aan de ‘nieuwe’ overeenkomst;

10. merkt op dat het eerste verzoek om 
financiële bijstand door Cyprus werd 
gedaan op 25 juni 2012, maar dat de 
uiteindelijke overeenkomst over het 
bijstandsprogramma van EU-IMF vanwege 
verschillen van opvatting over de 
voorwaarden, alsmede ten gevolge van het 
verwerpen door het Cypriotische parlement 
van een eerste conceptprogramma omdat 
het strijdig was met de Europese 
wetgeving aangezien erin voorgesteld 
werd een afwaardering toe te passen op 
kleine deposito's van minder dan 100 00 
euro, moest worden uitgesteld tot 
respectievelijk 24 april (EU) en 15 mei 
2013 (IMF), en dat het Cypriotische Huis 
van afgevaardigden op 30 april 2013 zijn 
goedkeuring heeft verleend aan de 
‘nieuwe’ overeenkomst; hoewel de Central 
Bank of Cyprus en een ministerscomité in 
hoge mate betrokken waren bij de 
onderhandelingen en het ontwerp van het 
programma voor financiële bijstand, en
de president van de CBC het mvo 
uiteindelijk medeondertekend heeft met de 
minister van Financiën, dient te worden 
opgemerkt dat er bijzonder weinig tijd was 
om te onderhandelen over de details van 
aspecten van het mvo, en dat de 
controversiële toepassing van het 
instrument van inbreng van de 
particuliere sector voor bankdeposito's in 
feite werd opgedrongen aan de regering 
van Cyprus, die met gebruikmaking van 
chantage gedwongen werd om deze 
maatregel te aanvaarden.

Or. en
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Amendement 258
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat het eerste verzoek om 
financiële bijstand door Cyprus werd 
gedaan op 25 juni 2012, maar dat de 
uiteindelijke overeenkomst over het 
bijstandsprogramma van EU-IMF 
vanwege verschillen van opvatting over de 
voorwaarden, alsmede ten gevolge van het 
verwerpen door het Cypriotische 
parlement van een eerste 
conceptprogramma, moest worden 
uitgesteld tot respectievelijk 24 april (EU) 
en 15 mei 2013 (IMF), en dat het 
Cypriotische Huis van afgevaardigden op 
30 april 2013 zijn goedkeuring heeft 
verleend aan de ‘nieuwe’ overeenkomst;

10. merkt op dat het eerste verzoek om 
financiële bijstand door Cyprus werd 
gedaan op 25 juni 2012, maar dat het 
uiteindelijke besluit op Europees niveau, 
de methode van inbreng van de 
particuliere sector, in geen geval een 
oplossing was.

Or. en

Amendement 259
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat het eerste verzoek om 
financiële bijstand door Cyprus werd 
gedaan op 25 juni 2012, maar dat de 
uiteindelijke overeenkomst over het 
bijstandsprogramma van EU-IMF 
vanwege verschillen van opvatting over de 
voorwaarden, alsmede ten gevolge van het 
verwerpen door het Cypriotische 
parlement van een eerste 

10. merkt op dat het eerste verzoek om 
financiële bijstand door Cyprus werd 
gedaan op 25 juni 2012, maar dat het 
uiteindelijke besluit op Europees niveau, 
de methode van inbreng van de 
particuliere sector, in geen geval een 
oplossing was
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conceptprogramma, moest worden 
uitgesteld tot respectievelijk 24 april (EU) 
en 15 mei 2013 (IMF), en dat het 
Cypriotische Huis van afgevaardigden op 
30 april 2013 zijn goedkeuring heeft 
verleend aan de ‘nieuwe’ overeenkomst;

Or. en

Amendement 260
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. betreurt dat de op 16 maart 2013 
aangekondigde eerste overeenkomst 
tussen de trojka en de Cypriotische 
autoriteiten bepalingen bevatten die in 
strijd waren met Richtlijn 2009/14/EG 
inzake depositogarantiestelsels met 
betrekking tot het opleggen van een 
heffing op deposito's onder 100 000 euro;
merkt op dat de Commissie zich tijdens de 
bijeenkomst van de Eurogroep waarin 
deze overeenkomst werd goedgekeurd niet 
verzette tegen de overeenkomst;
veroordeelt de Commissie om het feit dat 
zij in casu niet is opgetreden als de 
bewaker van het "acquis 
communautaire";

Or. en

Amendement 261
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is van mening dat het besluit voor 
een "inbreng van de particuliere sector" 
de economie van Cyprus verwoest heeft;
betreurt dat het besluit overhaast en 
zonder voorafgaande raadpleging van het 
nationale parlement is goedgekeurd;
benadrukt dat deze besluiten de 
democratische verantwoording van de EU 
ondermijnen.

Or. en

Amendement 262
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is van mening dat het besluit voor 
een "inbreng van de particuliere sector" 
de economie van Cyprus verwoest heeft;
betreurt dat het besluit overhaast en 
zonder voorafgaande raadpleging van het 
nationale parlement is goedgekeurd;
benadrukt dat deze besluiten de 
democratische verantwoording van de EU 
ondermijnen;

Or. en

Amendement 263
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat het IMF de mondiale 
instelling is die de taak heeft om landen die 
in betalingsbalansproblemen verkeren, 
conditionele financiële bijstand te 
verlenen; wijst op het feit dat alle lidstaten 
lid van het IMF zijn en derhalve het recht 
hebben deze bijstand te vragen;

11. merkt op dat het IMF de mondiale 
instelling is die de taak heeft om landen die 
in betalingsbalansproblemen verkeren, 
conditionele financiële bijstand te 
verlenen; wijst op het feit dat alle lidstaten 
lid van het IMF zijn en derhalve het recht 
hebben deze bijstand te vragen; merkt op 
dat de financiële middelen van het IMF 
met het oog op de omvang van deze crisis 
ontoereikend zouden zijn geweest om de 
problemen van de landen die financiële 
bijstand nodig hadden op te lossen;

Or. en

Amendement 264
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat het IMF de mondiale 
instelling is die de taak heeft om landen die 
in betalingsbalansproblemen verkeren, 
conditionele financiële bijstand te 
verlenen; wijst op het feit dat alle lidstaten 
lid van het IMF zijn en derhalve het recht 
hebben deze bijstand te vragen;

11. merkt op dat het IMF de mondiale 
instelling is die de taak heeft om landen die 
in betalingsbalansproblemen verkeren, 
conditionele financiële bijstand te 
verlenen; wijst op het feit dat alle lidstaten 
lid van het IMF zijn en derhalve het recht 
hebben deze bijstand te vragen in 
samenwerking met de EU-instellingen, 
waarbij de belangen van de EU en de 
betrokken lidstaten worden vastgesteld;

Or. en

Amendement 265
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat het IMF de mondiale 
instelling is die de taak heeft om landen die 
in betalingsbalansproblemen verkeren, 
conditionele financiële bijstand te 
verlenen; wijst op het feit dat alle lidstaten 
lid van het IMF zijn en derhalve het recht 
hebben deze bijstand te vragen;

11. merkt op dat het IMF de mondiale 
instelling is die de taak heeft om landen die 
in betalingsbalansproblemen verkeren, 
conditionele financiële bijstand te 
verlenen; wijst op het feit dat alle lidstaten 
lid van het IMF zijn en derhalve het recht 
hebben deze bijstand te vragen; wijst erop 
dat er op Europees niveau geprofiteerd 
wordt van de betrokkenheid en 
deskundigheid van het IMF;

Or. en

Amendement 266
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat het IMF de mondiale 
instelling is die de taak heeft om landen die 
in betalingsbalansproblemen verkeren, 
conditionele financiële bijstand te 
verlenen; wijst op het feit dat alle lidstaten 
lid van het IMF zijn en derhalve het recht 
hebben deze bijstand te vragen;

11. merkt op dat het IMF de mondiale 
instelling is die de taak heeft om landen die 
in betalingsbalansproblemen verkeren, in 
voorkomende gevallen conditionele 
financiële bijstand te verlenen; wijst op het 
feit dat alle lidstaten lid van het IMF zijn 
en derhalve het recht hebben deze bijstand 
te vragen;

Or. de

Amendement 267
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. merkt op dat de programma's die 
aan de vier landen zijn aangeboden 
voorwaarden voor bedrijven creëren om 
af te zien van collectieve 
arbeidsovereenkomsten en sectorale 
loonovereenkomsten te herzien;

Or. en

Amendement 268
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt het feit dat de EU en de 
internationale instellingen, waaronder het 
IMF, niet waren voorbereid op een 
staatsschuldencrisis van grote omvang 
binnen de monetaire unie;

12. stelt vast dat de EU en de internationale 
instellingen, waaronder het IMF, niet 
waren voorbereid op een 
staatsschuldencrisis van grote omvang 
binnen de monetaire unie, deels vanwege 
de enorme uitdaging waar de trojka zich 
voor gesteld zag en die tot de crisis leidde, 
die uniek was vanwege de omstandigheid 
dat de financiële diensten slecht 
gereguleerd waren, de grote macro-
economische onevenwichtigheden en het 
feit dat een aantal instrumenten, zoals 
externe devaluatie, niet beschikbaar was 
in verband met de beperkingen van de 
monetaire unie; merkt bovendien op dat 
de tijd begon te dringen, dat er juridische 
obstakels uit de weg moesten worden 
geruimd, dat de angst voor het instorten 
van de euro tastbaar was, dat er politieke 
overeenstemming bereikt moest worden, 
dat de wereldeconomie in een neerwaartse 
spiraal verkeerde en dat een aantal 
landen die financiële bijstand zouden 
verlenen hun eigen staatsschulden en 
particuliere schulden schrikbarend had 
zien toenemen;
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Or. pt

Amendement 269
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt het feit dat de EU en de
internationale instellingen, waaronder het 
IMF, niet waren voorbereid op een 
staatsschuldencrisis van grote omvang 
binnen de monetaire unie;

12. erkent de inspanningen die zijn 
geleverd door de EU en internationale 
instellingen, waaronder het IMF, om snel 
en beslist te reageren op een 
staatsschuldencrisis van grote omvang 
binnen de monetaire unie;

Or. de

Amendement 270
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt het feit dat de EU en de 
internationale instellingen, waaronder het 
IMF, niet waren voorbereid op een 
staatsschuldencrisis van grote omvang 
binnen de monetaire unie;

12. betreurt het feit dat sommige leden van 
de trojka en nationale regeringen van 
programmalanden er niet op waren 
voorbereid om met de gevolgen van een 
eurocrisis om te gaan die uiteindelijk het 
resultaat is van een slecht opgezette 
monetaire unie en onvoldoende naleving 
van het stabiliteits- en groeipact;

Or. en

Amendement 271
Sharon Bowles
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt het feit dat de EU en de 
internationale instellingen, waaronder het 
IMF, niet waren voorbereid op een 
staatsschuldencrisis van grote omvang 
binnen de monetaire unie;

12. betreurt het feit dat de EU-instellingen 
niet waren voorbereid op een 
staatsschuldencrisis van grote omvang 
binnen de monetaire unie en deze niet 
hadden zien aankomen, en betreurt de 
afwezigheid van een solide 
rechtsgrondslag om een dergelijke crisis 
op te vangen.

Or. en

Amendement 272
Philippe Lamberts, Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt het feit dat de EU en de 
internationale instellingen, waaronder het 
IMF, niet waren voorbereid op een 
staatsschuldencrisis van grote omvang 
binnen de monetaire unie;

12. betreurt het feit dat de EU en de 
internationale instellingen, waaronder het 
IMF, niet waren voorbereid op een 
staatsschuldencrisis van grote omvang 
binnen de monetaire unie; betreurt dat het 
IMF niets heeft geleerd van de ervaringen 
die zijn opgedaan met de programma's die 
onder andere omstandigheden zijn 
toegepast.

Or. en

Amendement 273
Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Olle Schmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt het feit dat de EU en de 
internationale instellingen, waaronder het 
IMF, niet waren voorbereid op een 
staatsschuldencrisis van grote omvang 
binnen de monetaire unie;

12. betreurt het feit dat de EU en de 
internationale instellingen, waaronder het 
IMF, niet waren voorbereid op een 
staatsschuldencrisis van grote omvang 
binnen de monetaire unie; betreurt dat de 
Raad van ministers consequent geweigerd 
heeft om een alomvattende
langetermijnaanpak te ontwikkelen en 
zijn besluiten slechts gebaseerd heeft op 
een aanpak per land;

Or. en

Amendement 274
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt het feit dat de EU en de 
internationale instellingen, waaronder het 
IMF, niet waren voorbereid op een 
staatsschuldencrisis van grote omvang 
binnen de monetaire unie;

12. betreurt het feit dat de EU en de 
internationale instellingen, waaronder het 
IMF, niet waren voorbereid op een 
staatsschuldencrisis van grote omvang op 
de wereldwijde financiële markten;

Or. de

Amendement 275
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Olle Schmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt het feit dat de EU en de 
internationale instellingen, waaronder het 
IMF, niet waren voorbereid op een 
staatsschuldencrisis van grote omvang 

12. betreurt het feit dat de EU en de 
internationale instellingen, waaronder het 
IMF, niet waren voorbereid op een 
staatsschuldencrisis van grote omvang 
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binnen de monetaire unie; binnen de monetaire unie; betreurt dat de 
EU-structuurfondsen en andere 
maatregelen die gericht zijn op langdurige 
economische convergentie binnen de Unie 
niet voldoende resultaat hebben 
opgeleverd;

Or. en

Amendement 276
Udo Bullmann, Peter Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt het feit dat de EU en de 
internationale instellingen, waaronder het 
IMF, niet waren voorbereid op een 
staatsschuldencrisis van grote omvang 
binnen de monetaire unie;

12. constateert dat de EU en de 
internationale instellingen, waaronder het 
IMF, niet waren voorbereid op een 
staatsschuldencrisis van grote omvang als 
gevolg van de grootste financiële crisis 
sinds 1929 binnen de monetaire unie;

Or. de

Amendement 277
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt het feit dat de EU en de 
internationale instellingen, waaronder het 
IMF, niet waren voorbereid op een 
staatsschuldencrisis van grote omvang 
binnen de monetaire unie;

12. betreurt het feit dat de EU en de 
internationale instellingen, waaronder het 
IMF, niet waren voorbereid op een 
staatsschuldencrisis van grote omvang 
binnen de eurozone;

Or. en
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Amendement 278
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt het feit dat de EU en de 
internationale instellingen, waaronder het 
IMF, niet waren voorbereid op een 
staatsschuldencrisis van grote omvang 
binnen de monetaire unie;

12. betreurt het feit dat de EU en de 
internationale instellingen, waaronder het 
IMF, niet waren voorbereid op een 
staatsschuldencrisis van grote omvang op 
de wereldwijde financiële markten;

Or. en

Amendement 279
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt het feit dat de EU en de 
internationale instellingen, waaronder het 
IMF, niet waren voorbereid op een 
staatsschuldencrisis van grote omvang 
binnen de monetaire unie;

12. betreurt het feit dat de EU en de 
internationale instellingen, waaronder het 
IMF, niet waren voorbereid op een 
staatsschuldencrisis van grote omvang en 
met verschillende oorzaken en gevolgen 
binnen de monetaire unie;

Or. en

Amendement 280
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt het feit dat de EU en de 
internationale instellingen, waaronder het 

12. betreurt het feit dat met name de EU,
en ook de overige internationale 
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IMF, niet waren voorbereid op een 
staatsschuldencrisis van grote omvang 
binnen de monetaire unie;

instellingen, waaronder zelfs het IMF, niet 
waren voorbereid op een 
staatsschuldencrisis van grote omvang 
binnen de monetaire unie;

Or. hu

Amendement 281
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. wijst op de verantwoordelijkheden 
van de EU-instellingen (ECB, Europese 
Commissie) en van de Eurogroep voor het 
ondemocratische functioneren van de 
trojka, het gebrek aan democratische 
legitimiteit van het economisch beleid en 
de strenge bezuinigingsmaatregelen die de 
lidstaten worden opgelegd uit hoofde van 
fiscale aanpassingsprogramma's

Or. en

Amendement 282
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van mening dat er gegevens 
moeten worden gepubliceerd over het 
gebruik dat Europese fondsen maken van 
reddingsplannen. Er moet meer inzicht 
komen in de omvang van de middelen die 
worden toegewezen aan de financiering 
van het tekort, de financiering van de 
regering en terugbetalingen aan 
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particuliere schuldeisers.

Or. en

Amendement 283
Auke Zijlstra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderkent echter dat de enorme 
uitdaging waar de trojka zich voor gesteld 
zag en die tot de crisis leidde, uniek was 
vanwege de omstandigheid dat de 
financiële diensten slecht gereguleerd 
waren, de grote macro-economische 
onevenwichtigheden en het feit dat een 
aantal instrumenten, zoals externe 
devaluatie, niet beschikbaar was in 
verband met de beperkingen van de 
monetaire unie; merkt bovendien op dat 
de tijd begon te dringen, dat er juridische 
obstakels uit de weg moesten worden 
geruimd, dat de angst voor het instorten 
van de euro tastbaar was, dat er politieke 
overeenstemming bereikt moest worden, 
dat de wereldeconomie in een neerwaartse 
spiraal verkeerde en dat een aantal 
landen die financiële bijstand zouden 
verlenen hun eigen staatsschulden en 
particuliere schulden schrikbarend had 
zien toenemen;

Schrappen

Or. en

Amendement 284
Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. onderkent echter dat de enorme 
uitdaging waar de trojka zich voor gesteld 
zag en die tot de crisis leidde, uniek was 
vanwege de omstandigheid dat de 
financiële diensten slecht gereguleerd 
waren, de grote macro-economische 
onevenwichtigheden en het feit dat een 
aantal instrumenten, zoals externe 
devaluatie, niet beschikbaar was in 
verband met de beperkingen van de 
monetaire unie; merkt bovendien op dat 
de tijd begon te dringen, dat er juridische 
obstakels uit de weg moesten worden 
geruimd, dat de angst voor het instorten 
van de euro tastbaar was, dat er politieke 
overeenstemming bereikt moest worden, 
dat de wereldeconomie in een neerwaartse 
spiraal verkeerde en dat een aantal 
landen die financiële bijstand zouden 
verlenen hun eigen staatsschulden en 
particuliere schulden schrikbarend had 
zien toenemen;

Schrappen

Or. en

Amendement 285
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderkent echter dat de enorme 
uitdaging waar de trojka zich voor gesteld 
zag en die tot de crisis leidde, uniek was 
vanwege de omstandigheid dat de 
financiële diensten slecht gereguleerd 
waren, de grote macro-economische 
onevenwichtigheden en het feit dat een 
aantal instrumenten, zoals externe 
devaluatie, niet beschikbaar was in 
verband met de beperkingen van de 
monetaire unie; merkt bovendien op dat 

Schrappen
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de tijd begon te dringen, dat er juridische 
obstakels uit de weg moesten worden 
geruimd, dat de angst voor het instorten 
van de euro tastbaar was, dat er politieke 
overeenstemming bereikt moest worden, 
dat de wereldeconomie in een neerwaartse 
spiraal verkeerde en dat een aantal 
landen die financiële bijstand zouden 
verlenen hun eigen staatsschulden en 
particuliere schulden schrikbarend had 
zien toenemen;

Or. pt

Amendement 286
Udo Bullmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderkent echter dat de enorme 
uitdaging waar de trojka zich voor gesteld 
zag en die tot de crisis leidde, uniek was 
vanwege de omstandigheid dat de 
financiële diensten slecht gereguleerd 
waren, de grote macro-economische 
onevenwichtigheden en het feit dat een 
aantal instrumenten, zoals externe 
devaluatie, niet beschikbaar was in 
verband met de beperkingen van de 
monetaire unie; merkt bovendien op dat 
de tijd begon te dringen, dat er juridische 
obstakels uit de weg moesten worden 
geruimd, dat de angst voor het instorten 
van de euro tastbaar was, dat er politieke 
overeenstemming bereikt moest worden, 
dat de wereldeconomie in een neerwaartse 
spiraal verkeerde en dat een aantal 
landen die financiële bijstand zouden 
verlenen hun eigen staatsschulden en 
particuliere schulden schrikbarend had 
zien toenemen;

Schrappen

Or. de
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Amendement 287
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderkent echter dat de enorme 
uitdaging waar de trojka zich voor gesteld 
zag en die tot de crisis leidde, uniek was 
vanwege de omstandigheid dat de 
financiële diensten slecht gereguleerd 
waren, de grote macro-economische 
onevenwichtigheden en het feit dat een 
aantal instrumenten, zoals externe 
devaluatie, niet beschikbaar was in
verband met de beperkingen van de 
monetaire unie; merkt bovendien op dat de 
tijd begon te dringen, dat er juridische 
obstakels uit de weg moesten worden 
geruimd, dat de angst voor het instorten 
van de euro tastbaar was, dat er politieke 
overeenstemming bereikt moest worden, 
dat de wereldeconomie in een neerwaartse 
spiraal verkeerde en dat een aantal landen 
die financiële bijstand zouden verlenen hun 
eigen staatsschulden en particuliere 
schulden schrikbarend had zien toenemen;

13. onderkent echter dat de enorme 
uitdaging waar de trojka zich voor gesteld 
zag en die tot de crisis leidde, uniek was 
vanwege de omstandigheid dat de 
financiële diensten slecht gereguleerd 
waren, de grote macro-economische 
onevenwichtigheden in zowel 
crediteurlanden als lidstaten die 
financiële bijstand ontvingen, en het feit 
dat een aantal instrumenten, zoals externe 
devaluatie, niet beschikbaar was in de 
monetaire unie, terwijl de eurozone niet 
profiteert van instrumenten die over het 
algemeen geassocieerd worden met een 
transferunie, zoals een toereikende 
federale begroting die uit eigen middelen 
wordt gefinancierd, en het vermogen om 
leningen aan te gaan op de financiële 
markt; merkt bovendien op dat de tijd 
begon te dringen, dat er juridische 
obstakels uit de weg moesten worden 
geruimd, dat de angst voor het instorten 
van de euro tastbaar was, dat er politieke 
overeenstemming bereikt moest worden, 
dat de wereldeconomie in een neerwaartse 
spiraal verkeerde en dat een aantal landen 
die financiële bijstand zouden verlenen hun 
eigen staatsschulden en particuliere 
schulden schrikbarend had zien toenemen;

Or. en

Amendement 288
Sharon Bowles
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderkent echter dat de enorme 
uitdaging waar de trojka zich voor gesteld 
zag en die tot de crisis leidde, uniek was 
vanwege de omstandigheid dat de 
financiële diensten slecht gereguleerd 
waren, de grote macro-economische 
onevenwichtigheden en het feit dat een 
aantal instrumenten, zoals externe 
devaluatie, niet beschikbaar was in verband 
met de beperkingen van de monetaire unie; 
merkt bovendien op dat de tijd begon te 
dringen, dat er juridische obstakels uit de 
weg moesten worden geruimd, dat de 
angst voor het instorten van de euro 
tastbaar was, dat er politieke 
overeenstemming bereikt moest worden, 
dat de wereldeconomie in een neerwaartse 
spiraal verkeerde en dat een aantal landen 
die financiële bijstand zouden verlenen hun 
eigen staatsschulden en particuliere 
schulden schrikbarend had zien toenemen;

13. onderkent echter dat de enorme 
uitdaging waar de trojka zich voor gesteld 
zag en die tot de crisis leidde, uniek was 
vanwege beleids- en institutionele 
tekortkomingen, ontoereikende 
coördinatie van het fiscale beleid, onwil 
bij de lidstaten om de soevereiniteit over 
macrofiscale doelstellingen over te dragen 
naar het EU-niveau, lakse regulering van 
de financiële diensten, de grote macro-
economische onevenwichtigheden en het 
feit dat een aantal instrumenten, zoals 
externe devaluatie, niet beschikbaar was in 
verband met de beperkingen van de 
monetaire unie; wijst bovendien op de 
aanzienlijke tijdsdruk, juridische 
obstakels, speculatie over het instorten van 
de euro, de noodzaak om politieke 
overeenstemming te bereiken, het feit dat
de wereldeconomie in een neerwaartse 
spiraal verkeerde en dat een aantal landen 
die financiële bijstand zouden verlenen hun 
eigen staatsschulden en particuliere 
schulden schrikbarend had zien toenemen;

Or. en

Amendement 289
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderkent echter dat de enorme 
uitdaging waar de trojka zich voor gesteld 
zag en die tot de crisis leidde, uniek was 
vanwege de omstandigheid dat de 
financiële diensten slecht gereguleerd 
waren, de grote macro-economische 
onevenwichtigheden en het feit dat een 

13. onderkent echter dat de enorme 
uitdaging waar de trojka zich voor gesteld 
zag en die tot de crisis leidde, uniek was 
vanwege de omstandigheid dat de 
financiële diensten slecht gereguleerd 
waren, de grote macro-economische 
onevenwichtigheden en het feit dat een 
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aantal instrumenten, zoals externe 
devaluatie, niet beschikbaar was in verband 
met de beperkingen van de monetaire unie;
merkt bovendien op dat de tijd begon te 
dringen, dat er juridische obstakels uit de 
weg moesten worden geruimd, dat de angst 
voor het instorten van de euro tastbaar was, 
dat er politieke overeenstemming bereikt 
moest worden, dat de wereldeconomie in 
een neerwaartse spiraal verkeerde en dat 
een aantal landen die financiële bijstand 
zouden verlenen hun eigen staatsschulden 
en particuliere schulden schrikbarend had 
zien toenemen;

aantal instrumenten, zoals externe 
devaluatie, niet beschikbaar was in verband 
met de beperkingen van de monetaire unie;
merkt bovendien op dat de tijd begon te 
dringen, dat er juridische obstakels uit de 
weg moesten worden geruimd, dat de angst 
voor het instorten van de euro tastbaar was, 
dat er politieke inschattingen gemaakt 
moesten worden en politieke 
overeenstemming bereikt moest worden, 
dat de wereldeconomie in een neerwaartse 
spiraal verkeerde en dat een aantal landen 
die financiële bijstand zouden verlenen hun 
eigen staatsschulden en particuliere 
schulden schrikbarend had zien toenemen;
merkt op dat initiatieven en maatregelen 
op nationaal niveau onder dergelijke 
omstandigheden moeilijk realiseerbaar 
zijn en het daarom noodzakelijk is te 
zorgen voor op bescherming gerichte 
planning, solidariteit en initiatieven op 
Europees niveau

Or. el

Amendement 290
Jürgen Klute, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderkent echter dat de enorme 
uitdaging waar de trojka zich voor gesteld 
zag en die tot de crisis leidde, uniek was 
vanwege de omstandigheid dat de 
financiële diensten slecht gereguleerd 
waren, de grote macro-economische 
onevenwichtigheden en het feit dat een 
aantal instrumenten, zoals externe 
devaluatie, niet beschikbaar was in verband 
met de beperkingen van de monetaire unie; 
merkt bovendien op dat de tijd begon te 
dringen, dat er juridische obstakels uit de 
weg moesten worden geruimd, dat de angst 
voor het instorten van de euro tastbaar was, 
dat er politieke overeenstemming bereikt 

13. onderkent echter dat de enorme 
uitdaging waar de trojka zich voor gesteld 
zag en die tot de crisis leidde, uniek was 
vanwege de omstandigheid dat de 
financiële diensten slecht gereguleerd 
waren, de grote macro-economische 
onevenwichtigheden en het feit dat een 
aantal instrumenten, zoals externe 
devaluatie, niet beschikbaar was in verband 
met de beperkingen van de monetaire unie; 
onderstreept dat de 
beschermingsmaatregelen van de 
monetaire unie staatsschulden aanpakken 
als een potentieel gevaar voor de werking 
van de monetaire unie, terwijl tijdens de 
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moest worden, dat de wereldeconomie in 
een neerwaartse spiraal verkeerde en dat 
een aantal landen die financiële bijstand 
zouden verlenen hun eigen staatsschulden 
en particuliere schulden schrikbarend had 
zien toenemen;

crisis particuliere schulden aan de basis 
lagen van activazeepbellen, economische 
hausses en baisses en externe 
onevenwichten; merkt bovendien op dat de
tijd begon te dringen, dat er juridische 
obstakels uit de weg moesten worden 
geruimd, dat de angst voor het instorten 
van de euro tastbaar was, dat er politieke 
overeenstemming bereikt moest worden, 
dat de wereldeconomie in een neerwaartse 
spiraal verkeerde en dat een aantal landen 
die financiële bijstand zouden verlenen hun 
eigen staatsschulden en particuliere 
schulden schrikbarend had zien toenemen; 

Or. en

Amendement 291
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderkent echter dat de enorme 
uitdaging waar de trojka zich voor gesteld 
zag en die tot de crisis leidde, uniek was 
vanwege de omstandigheid dat de 
financiële diensten slecht gereguleerd 
waren, de grote macro-economische 
onevenwichtigheden en het feit dat een 
aantal instrumenten, zoals externe 
devaluatie, niet beschikbaar was in verband 
met de beperkingen van de monetaire unie; 
merkt bovendien op dat de tijd begon te 
dringen, dat er juridische obstakels uit de 
weg moesten worden geruimd, dat de 
angst voor het instorten van de euro 
tastbaar was, dat er politieke 
overeenstemming bereikt moest worden, 
dat de wereldeconomie in een neerwaartse 
spiraal verkeerde en dat een aantal landen 
die financiële bijstand zouden verlenen hun 
eigen staatsschulden en particuliere 
schulden schrikbarend had zien toenemen;

13. onderkent echter dat de enorme 
uitdaging waar de trojka zich voor gesteld 
zag, uniek was onder meer vanwege 
onvoldoende structurele hervormingen in 
een aantal lidstaten in de aanloop naar de 
crisis, de reguleringstoestand van de 
financiële diensten, de grote macro-
economische onevenwichtigheden die in 
de loop van vele jaren gegroeid zijn en het 
feit dat een aantal instrumenten, zoals 
externe devaluatie, niet beschikbaar was in 
verband met de beperkingen van de 
monetaire unie; merkt bovendien op dat de 
tijd begon te dringen, dat er juridische 
obstakels uit de weg moesten worden 
geruimd, dat er politieke overeenstemming 
bereikt moest worden, dat de 
wereldeconomie in een neerwaartse spiraal 
verkeerde en dat een aantal landen die 
financiële bijstand zouden verlenen hun 
eigen staatsschulden en particuliere 
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schulden schrikbarend had zien toenemen;

Or. en

Amendement 292
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderkent echter dat de enorme 
uitdaging waar de trojka zich voor gesteld 
zag en die tot de crisis leidde, uniek was 
vanwege de omstandigheid dat de 
financiële diensten slecht gereguleerd 
waren, de grote macro-economische 
onevenwichtigheden en het feit dat een 
aantal instrumenten, zoals externe 
devaluatie, niet beschikbaar was in 
verband met de beperkingen van de 
monetaire unie; merkt bovendien op dat de 
tijd begon te dringen, dat er juridische 
obstakels uit de weg moesten worden 
geruimd, dat de angst voor het instorten 
van de euro tastbaar was, dat er politieke 
overeenstemming bereikt moest worden, 
dat de wereldeconomie in een neerwaartse 
spiraal verkeerde en dat een aantal landen 
die financiële bijstand zouden verlenen hun 
eigen staatsschulden en particuliere 
schulden schrikbarend had zien toenemen;

13. onderkent echter dat de enorme 
uitdaging waar de trojka zich voor gesteld 
zag en die tot de crisis leidde, uniek was 
vanwege de slechte toestand van de 
overheidsfinanciën, te late structurele 
hervormingen, een gebrek aan regulering 
van de financiële diensten, de grote macro-
economische onevenwichtigheden in de
betrokken lidstaten en het feit dat een 
aantal instrumenten, zoals externe 
devaluatie, niet beschikbaar was; merkt 
bovendien op dat de tijd begon te dringen, 
dat er juridische obstakels uit de weg 
moesten worden geruimd, dat de angst 
voor het instorten van de euro tastbaar was, 
dat er politieke overeenstemming bereikt 
moest worden, dat de wereldeconomie in 
een neerwaartse spiraal verkeerde en dat 
een aantal landen die financiële bijstand 
zouden verlenen hun eigen staatsschulden 
en particuliere schulden schrikbarend had 
zien toenemen;

Or. en

Amendement 293
Lorenzo Fontana, Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. onderkent echter dat de enorme 
uitdaging waar de trojka zich voor gesteld 
zag en die tot de crisis leidde, uniek was 
vanwege de omstandigheid dat de 
financiële diensten slecht gereguleerd 
waren, de grote macro-economische 
onevenwichtigheden en het feit dat een 
aantal instrumenten, zoals externe 
devaluatie, niet beschikbaar was in verband 
met de beperkingen van de monetaire unie; 
merkt bovendien op dat de tijd begon te 
dringen, dat er juridische obstakels uit de 
weg moesten worden geruimd, dat de angst 
voor het instorten van de euro tastbaar 
was, dat er politieke overeenstemming 
bereikt moest worden, dat de 
wereldeconomie in een neerwaartse spiraal 
verkeerde en dat een aantal landen die 
financiële bijstand zouden verlenen hun 
eigen staatsschulden en particuliere 
schulden schrikbarend had zien toenemen;

13. onderkent echter dat de enorme 
uitdaging waar de trojka zich voor gesteld 
zag en die tot de crisis leidde, uniek was 
vanwege de omstandigheid dat de 
financiële diensten slecht gereguleerd 
waren, de grote macro-economische 
onevenwichtigheden en het feit dat een 
aantal instrumenten, zoals externe 
devaluatie, niet beschikbaar was in verband 
met de beperkingen van de monetaire unie; 
merkt bovendien op dat de tijd begon te 
dringen, dat er juridische obstakels uit de 
weg moesten worden geruimd, dat er 
vijandigheid heerste ten aanzien van een 
mogelijk plan tot opheffing van de euro, 
dat er politieke overeenstemming bereikt 
moest worden, dat de wereldeconomie in 
een neerwaartse spiraal verkeerde en dat 
een aantal landen die financiële bijstand 
zouden verlenen hun eigen staatsschulden 
en particuliere schulden schrikbarend had 
zien toenemen;

Or. it

Amendement 294
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderkent echter dat de enorme 
uitdaging waar de trojka zich voor gesteld 
zag en die tot de crisis leidde, uniek was 
vanwege de omstandigheid dat de 
financiële diensten slecht gereguleerd 
waren, de grote macro-economische 
onevenwichtigheden en het feit dat een 
aantal instrumenten, zoals externe 
devaluatie, niet beschikbaar was in verband 
met de beperkingen van de monetaire unie; 
merkt bovendien op dat de tijd begon te 
dringen, dat er juridische obstakels uit de 

13. onderkent echter dat de enorme 
uitdaging waar de trojka zich voor gesteld 
zag en die tot de crisis leidde, uniek was 
vanwege de omstandigheid dat de 
financiële diensten slecht gereguleerd 
waren, de grote macro-economische 
onevenwichtigheden en het feit dat de 
meeste traditionele macro-economische 
instrumenten, zoals begrotingsbeleid en 
externe devaluatie, niet beschikbaar waren
in verband met de beperkingen van de 
monetaire unie; merkt bovendien op dat de 
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weg moesten worden geruimd, dat de angst 
voor het instorten van de euro tastbaar was, 
dat er politieke overeenstemming bereikt 
moest worden, dat de wereldeconomie in 
een neerwaartse spiraal verkeerde en dat 
een aantal landen die financiële bijstand 
zouden verlenen hun eigen staatsschulden 
en particuliere schulden schrikbarend had 
zien toenemen;

tijd begon te dringen, dat er juridische 
obstakels uit de weg moesten worden 
geruimd, dat de angst voor het instorten 
van de euro tastbaar was, dat er politieke 
overeenstemming bereikt moest worden, 
dat de wereldeconomie in een neerwaartse 
spiraal verkeerde en dat een aantal landen 
die financiële bijstand zouden verlenen hun 
eigen staatsschulden en particuliere 
schulden schrikbarend had zien toenemen;

Or. en

Amendement 295
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderkent echter dat de enorme 
uitdaging waar de trojka zich voor gesteld 
zag en die tot de crisis leidde, uniek was 
vanwege de omstandigheid dat de 
financiële diensten slecht gereguleerd 
waren, de grote macro-economische 
onevenwichtigheden en het feit dat een 
aantal instrumenten, zoals externe 
devaluatie, niet beschikbaar was in verband 
met de beperkingen van de monetaire unie; 
merkt bovendien op dat de tijd begon te 
dringen, dat er juridische obstakels uit de 
weg moesten worden geruimd, dat de angst 
voor het instorten van de euro tastbaar was, 
dat er politieke overeenstemming bereikt 
moest worden, dat de wereldeconomie in 
een neerwaartse spiraal verkeerde en dat 
een aantal landen die financiële bijstand 
zouden verlenen hun eigen staatsschulden 
en particuliere schulden schrikbarend had 
zien toenemen;

13. onderkent dat de enorme uitdaging 
waar de trojka zich voor gesteld zag en die 
tot de crisis leidde, uniek was vanwege de 
omstandigheid dat de financiële diensten 
slecht gereguleerd waren, de macro-
economische onevenwichtigheden en het 
feit dat een aantal instrumenten, zoals 
externe devaluatie, uiteraard niet 
beschikbaar was in verband met de 
beperkingen van de monetaire unie; merkt 
bovendien op dat de tijd begon te dringen, 
dat er juridische obstakels uit de weg 
moesten worden geruimd, dat de angst 
voor het instorten van de euro tastbaar was, 
dat er politieke overeenstemming bereikt 
moest worden en moest worden ingestemd 
met hervormingsinspanningen, dat de 
wereldeconomie in een neerwaartse spiraal 
verkeerde en dat een aantal landen die 
financiële bijstand zouden verlenen hun 
eigen staatsschulden en particuliere 
schulden schrikbarend had zien toenemen;

Or. de



AM\1017183NL.doc 167/190 PE528.079v01-00

NL

Amendement 296
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderkent echter dat de enorme 
uitdaging waar de trojka zich voor gesteld 
zag en die tot de crisis leidde, uniek was 
vanwege de omstandigheid dat de 
financiële diensten slecht gereguleerd 
waren, de grote macro-economische 
onevenwichtigheden en het feit dat een 
aantal instrumenten, zoals externe 
devaluatie, niet beschikbaar was in 
verband met de beperkingen van de 
monetaire unie; merkt bovendien op dat de 
tijd begon te dringen, dat er juridische 
obstakels uit de weg moesten worden 
geruimd, dat de angst voor het instorten 
van de euro tastbaar was, dat er politieke 
overeenstemming bereikt moest worden, 
dat de wereldeconomie in een neerwaartse 
spiraal verkeerde en dat een aantal landen 
die financiële bijstand zouden verlenen hun 
eigen staatsschulden en particuliere 
schulden schrikbarend had zien toenemen;

13. onderkent echter dat de enorme 
uitdaging waar de trojka zich voor gesteld 
zag en die tot de crisis leidde, uniek was 
vanwege de omstandigheid dat de 
financiële diensten gebrekkig gereguleerd 
waren, mede door de onwil om op te 
treden van de Europese Commissie voor 
2009, de grote macro-economische 
onevenwichtigheden en het feit dat een 
aantal instrumenten, zoals externe 
devaluatie, niet beschikbaar was; merkt 
bovendien op dat de tijd begon te dringen, 
dat er juridische obstakels uit de weg 
moesten worden geruimd, dat de angst 
voor het instorten van de euro tastbaar was, 
dat er politieke overeenstemming bereikt 
moest worden, dat de wereldeconomie in 
een neerwaartse spiraal verkeerde en dat 
een aantal landen die financiële bijstand 
zouden verlenen hun eigen staatsschulden 
en particuliere schulden schrikbarend had 
zien toenemen;

Or. de

Amendement 297
Emer Costello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderkent echter dat de enorme 
uitdaging waar de trojka zich voor gesteld 
zag en die tot de crisis leidde, uniek was 
vanwege de omstandigheid dat de 
financiële diensten slecht gereguleerd 
waren, de grote macro-economische 

13. onderkent echter dat de enorme 
uitdaging waar de trojka zich voor gesteld 
zag en die tot de crisis leidde, uniek was 
vanwege de omstandigheid dat de 
financiële diensten op Europees en 
nationaal vlak slecht gereguleerd waren, 
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onevenwichtigheden en het feit dat een 
aantal instrumenten, zoals externe 
devaluatie, niet beschikbaar was in verband 
met de beperkingen van de monetaire unie; 
merkt bovendien op dat de tijd begon te 
dringen, dat er juridische obstakels uit de 
weg moesten worden geruimd, dat de angst 
voor het instorten van de euro tastbaar was, 
dat er politieke overeenstemming bereikt
moest worden, dat de wereldeconomie in 
een neerwaartse spiraal verkeerde en dat 
een aantal landen die financiële bijstand 
zouden verlenen hun eigen staatsschulden 
en particuliere schulden schrikbarend had 
zien toenemen;

de grote macro-economische 
onevenwichtigheden en het feit dat een 
aantal instrumenten, zoals externe 
devaluatie, niet beschikbaar was in verband 
met de eisen van de monetaire unie; merkt 
bovendien op dat de tijd begon te dringen, 
dat er juridische obstakels uit de weg 
moesten worden geruimd, dat de angst 
voor het instorten van de euro tastbaar was, 
dat er politieke overeenstemming bereikt 
moest worden, dat de wereldeconomie in 
een neerwaartse spiraal verkeerde en dat 
een aantal landen die financiële bijstand 
zouden verlenen hun eigen staatsschulden 
en particuliere schulden schrikbarend had 
zien toenemen;

Or. en

Amendement 298
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderkent echter dat de enorme 
uitdaging waar de trojka zich voor gesteld 
zag en die tot de crisis leidde, uniek was 
vanwege de omstandigheid dat de 
financiële diensten slecht gereguleerd 
waren, de grote macro-economische 
onevenwichtigheden en het feit dat een 
aantal instrumenten, zoals externe 
devaluatie, niet beschikbaar was in verband 
met de beperkingen van de monetaire unie; 
merkt bovendien op dat de tijd begon te 
dringen, dat er juridische obstakels uit de 
weg moesten worden geruimd, dat de angst 
voor het instorten van de euro tastbaar was, 
dat er politieke overeenstemming bereikt 
moest worden, dat de wereldeconomie in 
een neerwaartse spiraal verkeerde en dat
een aantal landen die financiële bijstand 

13. onderkent echter dat de enorme 
uitdaging waar de trojka zich voor gesteld 
zag en die tot de crisis leidde, uniek was 
vanwege de omstandigheid dat de 
financiële diensten slecht gereguleerd 
waren, de grote macro-economische 
onevenwichtigheden en het feit dat een 
aantal instrumenten, zoals externe 
devaluatie, niet beschikbaar was in verband 
met de beperkingen van de monetaire unie; 
merkt bovendien op dat de tijd begon te 
dringen, dat er juridische obstakels uit de 
weg moesten worden geruimd, dat de angst 
voor het instorten van de euro tastbaar was, 
dat er politieke overeenstemming bereikt 
moest worden, dat de wereldeconomie in 
een ernstige neerwaartse spiraal verkeerde 
en dat een aantal landen die financiële 
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zouden verlenen hun eigen staatsschulden 
en particuliere schulden schrikbarend had 
zien toenemen;

bijstand zouden verlenen hun eigen 
staatsschulden en particuliere schulden 
schrikbarend had zien toenemen;

Or. en

Amendement 299
Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. merkt op dat de programma's van 
memoranda van overeenstemming steeds 
voorgesteld werden als de enige uitweg. 
Ze werden enerzijds gebruikt om de 
financiële sector te redden en te 
beschermen, waarbij de banken 
geherkapitaliseerd werden en particuliere 
schuld omgezet werd in staatsschuld, en 
anderzijds om de speculatieve rente op de 
opgestapelde schuld terug te betalen. De 
programma’s van memoranda van 
overeenstemming financierden de echte 
economie niet en werden niet gebruikt 
voor overheids- en productieve 
investeringen om de economie naar groei 
te leiden, maar hebben daarentegen door 
de opgelegde harde fiscale 
bezuinigingsmaatregelen tot een diepe en 
aanhoudende recessie en sociale ellende 
geleid.

Or. en

Amendement 300
Sharon Bowles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. uit zijn ongerustheid over de rol 
van noodliquiditeitssteun en de mate 
waarin hier al dan niet op toegezien wordt 
door de ECB.

Or. en

Amendement 301
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. erkent dat de memoranda niet 
bevorderlijk zijn voor duurzame groei op 
lange termijn voor de mensen; dringt aan 
op alternatieve oplossingen om de crisis te 
overwinnen, die solidariteit en sociale 
rechtvaardigheid in de hand zullen 
werken.

Or. en

Amendement 302
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. betreurt dat sinds de aanvang van 
de crisis of sinds het optreden van de 
trojka de situatie op geen enkel moment 
beoordeeld werd wat het bestuur en de 
financiering van essentiële 
overheidsdiensten door de bevolking 
betreft en de manier waarop de minimale 
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toegang hiertoe gewaarborgd kan worden.

Or. en

Amendement 303
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. erkent dat de memoranda niet 
bevorderlijk zijn voor duurzame groei op 
lange termijn voor de mensen; dringt aan 
op alternatieve oplossingen om de crisis te 
overwinnen, die solidariteit en sociale 
rechtvaardigheid in de hand zullen 
werken.

Or. en

Amendement 304
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. betreurt het gebrek aan transparantie in 
de mvo-onderhandelingen; merkt op dat 
onderzocht moet worden of de formele 
documenten tijdig en duidelijk ter kennis 
zijn gesteld van de nationale parlementen 
en het Europees Parlement; merkt verder 
op dat dergelijke praktijken mogelijk een 
negatieve invloed hebben gehad op de 
rechten van burgers en de politieke 
situatie van de betreffende landen;

14. betreurt het gebrek aan transparantie 
met betrekking tot de inhoud van de mvo’s 
voor de start van de onderhandelingen;

Or. de
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Amendement 305
Peter Skinner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. betreurt het gebrek aan transparantie in 
de mvo-onderhandelingen; merkt op dat 
onderzocht moet worden of de formele 
documenten tijdig en duidelijk ter kennis 
zijn gesteld van de nationale parlementen 
en het Europees Parlement; merkt verder 
op dat dergelijke praktijken mogelijk een 
negatieve invloed hebben gehad op de 
rechten van burgers en de politieke situatie 
van de betreffende landen;

14. betreurt het gebrek aan transparantie in 
de mvo-onderhandelingen en een duidelijk 
gebrek aan besluitvormingsprocessen bij 
de ontwikkeling van de economische 
aanpassingsprogramma’s, zowel in de 
trojka als in de betrokken lidstaten; merkt 
op dat onderzocht moet worden of de 
formele documenten tijdig en duidelijk ter 
kennis zijn gesteld van de nationale 
parlementen en het Europees Parlement; 
merkt verder op dat dergelijke praktijken 
mogelijk een negatieve invloed hebben 
gehad op de rechten van burgers en de 
politieke situatie van de betreffende 
landen;

Or. en

Amendement 306
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. betreurt het gebrek aan transparantie 
in de mvo-onderhandelingen; merkt op dat 
onderzocht moet worden of de formele 
documenten tijdig en duidelijk ter kennis 
zijn gesteld van de nationale parlementen 
en het Europees Parlement; merkt verder 
op dat dergelijke praktijken mogelijk een 
negatieve invloed hebben gehad op de 
rechten van burgers en de politieke 
situatie van de betreffende landen;

14. vraagt naar meer transparantie met 
betrekking tot de inhoud van de mvo’s; 
merkt op dat onderzocht moet worden of 
de formele documenten tijdig en duidelijk 
ter kennis zijn gesteld van de nationale 
parlementen en het Europees Parlement;
onderstreept dat de betrokkenheid van de 
nationale parlementen bij de 
onderhandelingen over en de uitvoering 
van een mvo van lidstaat tot lidstaat 
verschilt, wat voornamelijk afhangt van 
de relevante grondwettelijke bepalingen;
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Or. en

Amendement 307
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. betreurt het gebrek aan transparantie in 
de mvo-onderhandelingen; merkt op dat 
onderzocht moet worden of de formele 
documenten tijdig en duidelijk ter kennis 
zijn gesteld van de nationale parlementen 
en het Europees Parlement; merkt verder 
op dat dergelijke praktijken mogelijk een 
negatieve invloed hebben gehad op de 
rechten van burgers en de politieke 
situatie van de betreffende landen;

14. betreurt het gebrek aan transparantie in 
de mvo-onderhandelingen; merkt op dat 
onderzocht moet worden of de formele 
documenten tijdig en duidelijk ter kennis 
zijn gesteld van de nationale parlementen 
en het Europees Parlement;

Or. en

Amendement 308
Hans-Peter Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. betreurt het gebrek aan transparantie in 
de mvo-onderhandelingen; merkt op dat 
onderzocht moet worden of de formele 
documenten tijdig en duidelijk ter kennis 
zijn gesteld van de nationale parlementen 
en het Europees Parlement; merkt verder 
op dat dergelijke praktijken mogelijk een 
negatieve invloed hebben gehad op de 
rechten van burgers en de politieke situatie 
van de betreffende landen;

14. betreurt het gebrek aan transparantie in 
de mvo-onderhandelingen; merkt op dat 
onderzocht moet worden of de formele 
documenten tijdig en duidelijk ter kennis 
zijn gesteld van de nationale parlementen 
en het Europees Parlement; verzoekt alle 
partijen dergelijke formele documenten 
bij toekomstige onderhandelingen tijdig 
aan de nationale parlementen en het 
Europees Parlement toe te zenden; merkt 
verder op dat dergelijke praktijken 
mogelijk een negatieve invloed hebben 
gehad op de rechten van burgers en de 
politieke situatie van de betreffende 
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landen;

Or. de

Amendement 309
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. betreurt het gebrek aan transparantie in 
de mvo-onderhandelingen; merkt op dat 
onderzocht moet worden of de formele
documenten tijdig en duidelijk ter kennis 
zijn gesteld van de nationale parlementen 
en het Europees Parlement; merkt verder 
op dat dergelijke praktijken mogelijk een 
negatieve invloed hebben gehad op de 
rechten van burgers en de politieke situatie 
van de betreffende landen;

14. betreurt het gebrek aan transparantie in 
de mvo-onderhandelingen; betreurt dat de 
normale documenten niet tijdig en 
duidelijk ter kennis zijn gesteld van de 
nationale parlementen en het Europees 
Parlement en evenmin voldoende 
besproken werden met de sociale partners; 
merkt verder op dat dergelijke praktijken 
een uiterst negatieve invloed hebben gehad 
op de rechten van burgers, de politieke 
situatie van de betreffende landen en het 
vertrouwen van de burgers in de 
democratie en het project van de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 310
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. betreurt het gebrek aan transparantie in 
de mvo-onderhandelingen; merkt op dat 
onderzocht moet worden of de formele 
documenten tijdig en duidelijk ter kennis 
zijn gesteld van de nationale parlementen 
en het Europees Parlement; merkt verder
op dat dergelijke praktijken mogelijk een 

14. veroordeelt het gebrek aan 
transparantie in de mvo-onderhandelingen; 
merkt op dat onderzocht moet worden of 
de formele documenten tijdig en duidelijk 
ter kennis zijn gesteld van de nationale 
parlementen en het Europees Parlement; 
merkt op dat dergelijke praktijken een 
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negatieve invloed hebben gehad op de 
rechten van burgers en de politieke situatie 
van de betreffende landen;

ingrijpende invloed hebben gehad op de 
rechten van burgers en de politieke situatie 
van de betreffende landen;

Or. en

Amendement 311
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. betreurt het gebrek aan transparantie in 
de mvo-onderhandelingen; merkt op dat 
onderzocht moet worden of de formele 
documenten tijdig en duidelijk ter kennis 
zijn gesteld van de nationale parlementen 
en het Europees Parlement; merkt verder 
op dat dergelijke praktijken mogelijk een 
negatieve invloed hebben gehad op de 
rechten van burgers en de politieke situatie 
van de betreffende landen;

14. betreurt het gebrek aan transparantie in 
de mvo-onderhandelingen; merkt op dat 
onderzocht moet worden of de formele 
documenten duidelijk ter kennis zijn 
gesteld van en tijdig in overweging zijn 
genomen in de nationale parlementen en 
het Europees Parlement; merkt verder op 
dat dergelijke praktijken een negatieve 
invloed hebben gehad op de rechten van 
burgers, de politieke situatie van de 
betreffende landen en de 
geloofwaardigheid van de EU in de ogen 
van de burgers van die landen;

Or. en

Amendement 312
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. betreurt het gebrek aan transparantie in 
de mvo-onderhandelingen; merkt op dat 
onderzocht moet worden of de formele 
documenten tijdig en duidelijk ter kennis 
zijn gesteld van de nationale parlementen 
en het Europees Parlement; merkt verder 

14. is van mening dat het gebrek aan 
transparantie in de mvo-onderhandelingen 
begrijpelijk is; merkt op dat onderzocht 
moet worden of de formele documenten 
tijdig en duidelijk ter kennis zijn gesteld 
van de nationale parlementen en het 
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op dat dergelijke praktijken mogelijk een 
negatieve invloed hebben gehad op de 
rechten van burgers en de politieke situatie 
van de betreffende landen;

Europees Parlement; merkt verder op dat 
praktijken waarbij informatie achter 
gesloten deuren wordt gehouden mogelijk 
een negatieve invloed hebben gehad op de 
rechten van burgers en de politieke situatie 
van de betreffende landen;

Or. fi

Amendement 313
Sharon Bowles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. betreurt het gebrek aan transparantie in 
de mvo-onderhandelingen; merkt op dat 
onderzocht moet worden of de formele 
documenten tijdig en duidelijk ter kennis 
zijn gesteld van de nationale parlementen 
en het Europees Parlement; merkt verder 
op dat dergelijke praktijken mogelijk een 
negatieve invloed hebben gehad op de 
rechten van burgers en de politieke situatie 
van de betreffende landen;

14. spreekt zijn afkeuring uit over het 
gebrek aan transparantie in de mvo-
onderhandelingen; merkt op dat onderzocht 
moet worden of de formele documenten 
tijdig en duidelijk ter kennis zijn gesteld 
van de nationale parlementen en het 
Europees Parlement; merkt verder op dat 
dergelijke praktijken mogelijk een 
negatieve invloed hebben gehad op de 
rechten van burgers en de politieke situatie 
van de betreffende landen;

Or. en

Amendement 314
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. betreurt het gebrek aan transparantie in 
de mvo-onderhandelingen; merkt op dat 
onderzocht moet worden of de formele 
documenten tijdig en duidelijk ter kennis 
zijn gesteld van de nationale parlementen 

14. veroordeelt het gebrek aan 
transparantie in de mvo-onderhandelingen; 
merkt op dat onderzocht moet worden of 
de formele documenten tijdig en duidelijk 
ter kennis zijn gesteld van de nationale 
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en het Europees Parlement; merkt verder 
op dat dergelijke praktijken mogelijk een 
negatieve invloed hebben gehad op de 
rechten van burgers en de politieke situatie 
van de betreffende landen;

parlementen en het Europees Parlement; 
merkt verder op dat dergelijke praktijken 
een negatieve invloed hebben gehad op de 
rechten van burgers en de stabiliteit van de 
politieke situatie van de betreffende 
landen;

Or. en

Amendement 315
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. betreurt het gebrek aan transparantie 
in de mvo-onderhandelingen; merkt op 
dat onderzocht moet worden of de formele 
documenten tijdig en duidelijk ter kennis 
zijn gesteld van de nationale parlementen 
en het Europees Parlement; merkt verder 
op dat dergelijke praktijken mogelijk een 
negatieve invloed hebben gehad op de 
rechten van burgers en de politieke situatie 
van de betreffende landen;

14. merkt op dat onderzocht moet worden 
of de formele documenten tijdig en 
duidelijk ter kennis zijn gesteld van de 
nationale parlementen en het Europees 
Parlement; merkt verder op dat dergelijke 
praktijken mogelijk een negatieve invloed 
hebben gehad op de rechten van burgers en 
de politieke situatie van de betreffende 
landen;

Or. en

Amendement 316
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. betreurt het gebrek aan transparantie in 
de mvo-onderhandelingen; merkt op dat 
onderzocht moet worden of de formele 
documenten tijdig en duidelijk ter kennis 
zijn gesteld van de nationale parlementen 
en het Europees Parlement; merkt verder 

14. betreurt het gebrek aan transparantie in 
de mvo-onderhandelingen; merkt op dat 
onderzocht moet worden of de formele 
documenten tijdig en duidelijk ter kennis 
zijn gesteld van de nationale parlementen 
en het Europees Parlement; merkt verder 
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op dat dergelijke praktijken mogelijk een 
negatieve invloed hebben gehad op de 
rechten van burgers en de politieke situatie 
van de betreffende landen;

op dat dergelijke praktijken een negatieve 
invloed hebben gehad op de rechten van 
burgers en het openbaar vertrouwen in de 
democratische instellingen en de werking 
ervan ondermijnd hebben in de 
betreffende landen;

Or. en

Amendement 317
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. betreurt het gebrek aan transparantie in 
de mvo-onderhandelingen; merkt op dat 
onderzocht moet worden of de formele 
documenten tijdig en duidelijk ter kennis 
zijn gesteld van de nationale parlementen 
en het Europees Parlement; merkt verder 
op dat dergelijke praktijken mogelijk een 
negatieve invloed hebben gehad op de 
rechten van burgers en de politieke situatie 
van de betreffende landen;

14. betreurt het gebrek aan transparantie in 
de mvo-onderhandelingen; merkt op dat 
onderzocht moet worden of de formele 
documenten tijdig en duidelijk ter kennis 
zijn gesteld van de nationale parlementen
en het Europees Parlement; merkt verder 
op dat dergelijke praktijken mogelijk een 
negatieve invloed hebben gehad op de 
rechten van burgers en de politieke situatie 
van de betreffende landen, en mogelijk de 
indruk van een democratisch deficit 
verder hebben versterkt;

Or. hu

Amendement 318
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. betreurt het gebrek aan transparantie in 
de mvo-onderhandelingen; merkt op dat 
onderzocht moet worden of de formele 
documenten tijdig en duidelijk ter kennis 

14. heeft sterke kritiek op het gebrek aan 
transparantie in de mvo-onderhandelingen; 
merkt op dat onderzocht moet worden of 
de formele documenten tijdig en duidelijk 
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zijn gesteld van de nationale parlementen 
en het Europees Parlement; merkt verder 
op dat dergelijke praktijken mogelijk een 
negatieve invloed hebben gehad op de 
rechten van burgers en de politieke situatie 
van de betreffende landen;

ter kennis zijn gesteld van de nationale 
parlementen en het Europees Parlement; 
merkt verder op dat dergelijke praktijken 
mogelijk een negatieve invloed hebben 
gehad op de rechten van burgers en de 
politieke situatie van de betreffende 
landen;

Or. en

Amendement 319
Udo Bullmann, Peter Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. betreurt het gebrek aan transparantie in 
de mvo-onderhandelingen; merkt op dat 
onderzocht moet worden of de formele 
documenten tijdig en duidelijk ter kennis 
zijn gesteld van de nationale parlementen 
en het Europees Parlement; merkt verder 
op dat dergelijke praktijken mogelijk een 
negatieve invloed hebben gehad op de 
rechten van burgers en de politieke situatie 
van de betreffende landen;

14. betreurt het gebrek aan transparantie in 
de mvo-onderhandelingen; merkt op dat 
onderzocht moet worden of de formele 
documenten tijdig en duidelijk ter kennis 
zijn gesteld van de nationale parlementen 
en het Europees Parlement; merkt verder 
op dat dergelijke praktijken een negatieve 
invloed hebben gehad op de rechten van 
burgers en de politieke situatie van de 
betreffende landen;

Or. de

Amendement 320
Ana Gomes, Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. betreurt dat de mvo’s geen 
voorstellen omvatten om corruptie, 
fraude, cliëntelisme van partijen en 
ongeoorloofde beïnvloeding te bestrijden 
via begrotingstransparantie, de regulering 
van belangenconflicten in de 
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besluitvorming, mechanismen voor 
burgerparticipatie, strengere regels voor 
en toezicht op partijfinanciering, fiscale 
rechtvaardigheid en doeltreffende 
belastinginning;

Or. en

Amendement 321
Auke Zijlstra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. betreurt het dat de aanbevelingen in 
de mvo’s een afwijking betekenen van het 
gedachtegoed van de Lissabon-strategie 
en de Europa 2020-strategie; wijst er 
echter op dat dit deels te verklaren is, 
maar niet volledig te rechtvaardigen, door 
het feit dat de programma’s onder grote 
tijdsdruk en onder moeilijke politieke 
omstandigheden tot stand moesten 
komen;

Schrappen

Or. en

Amendement 322
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. betreurt het dat de aanbevelingen in 
de mvo’s een afwijking betekenen van het 
gedachtegoed van de Lissabon-strategie 
en de Europa 2020-strategie; wijst er 
echter op dat dit deels te verklaren is, 
maar niet volledig te rechtvaardigen, door 
het feit dat de programma’s onder grote 

Schrappen
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tijdsdruk en onder moeilijke politieke 
omstandigheden tot stand moesten 
komen;

Or. en

Amendement 323
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. betreurt het dat de aanbevelingen in de 
mvo’s een afwijking betekenen van het 
gedachtegoed van de Lissabon-strategie en 
de Europa 2020-strategie; wijst er echter 
op dat dit deels te verklaren is, maar niet 
volledig te rechtvaardigen, door het feit 
dat de programma’s onder grote tijdsdruk 
en onder moeilijke politieke 
omstandigheden tot stand moesten 
komen;

15. betreurt het dat de aanbevelingen in de 
mvo’s een afwijking betekenen van het 
gedachtegoed van de Lissabon-strategie en
de Europa 2020-strategie; wijst er echter 
op dat het macro-economische 
aanpassingsprogramma van een lidstaat 
die financiële steun vraagt, rekening moet 
houden met het nationale 
hervormingsprogramma dat in de context 
van dergelijke strategieën vastgesteld 
werd, met inbegrip van de centrale 
doelstellingen die vertaald worden in 
nationale doelstellingen overeenkomstig 
Verordening nr. 472/2013 betreffende de 
versterking van het economische en 
budgettaire toezicht op lidstaten in de 
eurozone die ernstige moeilijkheden 
ondervinden of dreigen te ondervinden 
ten aanzien van hun financiële stabiliteit;

Or. en

Amendement 324
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. betreurt het dat de aanbevelingen in de 
mvo’s een afwijking betekenen van het 
gedachtegoed van de Lissabon-strategie 
en de Europa 2020-strategie; wijst er 
echter op dat dit deels te verklaren is, 
maar niet volledig te rechtvaardigen, door 
het feit dat de programma’s onder grote 
tijdsdruk en onder moeilijke politieke 
omstandigheden tot stand moesten komen;

15. erkent dat de aanbevelingen in de 
mvo’s onder grote tijdsdruk en onder 
moeilijke politieke omstandigheden tot 
stand moesten komen;

Or. de

Amendement 325
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. betreurt het dat de aanbevelingen in de 
mvo’s een afwijking betekenen van het 
gedachtegoed van de Lissabon-strategie en 
de Europa 2020-strategie; wijst er echter 
op dat dit deels te verklaren is, maar niet 
volledig te rechtvaardigen, door het feit 
dat de programma’s onder grote tijdsdruk 
en onder moeilijke politieke 
omstandigheden tot stand moesten 
komen;

15. veroordeelt het feit dat de 
aanbevelingen in de mvo’s een afwijking 
betekenen van het gedachtegoed van de 
Lissabon-strategie en de Europa 2020-
strategie dat erop gericht is in Europa de 
meest concurrerende en dynamische 
kennisgedreven economie ter wereld te 
ontwikkelen, die in staat is duurzame 
economische groei te realiseren met meer 
en betere banen en grotere sociale 
cohesie;

Or. en

Amendement 326
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. betreurt het dat de aanbevelingen in de 
mvo’s een afwijking betekenen van het 
gedachtegoed van de Lissabon-strategie en 
de Europa 2020-strategie; wijst er echter 
op dat dit deels te verklaren is, maar niet 
volledig te rechtvaardigen, door het feit dat 
de programma’s onder grote tijdsdruk en 
onder moeilijke politieke omstandigheden 
tot stand moesten komen;

15. betreurt het dat de aanbevelingen in de 
mvo’s een afwijking betekenen van en 
duidelijk in tegenspraak zijn met de
doelstellingen van de Lissabon-strategie en 
de Europa 2020-strategie; betreurt dat 
strategische investeringen in onderwijs en 
kwalificatie, wetenschappelijk onderzoek 
en innovatie niet vrijgesteld werden van 
de massale besparingen in 
overheidsinvesteringen; wijst er echter op 
dat dit deels te verklaren is, maar niet 
volledig te rechtvaardigen, door het feit dat 
de programma’s onder grote tijdsdruk en 
onder moeilijke politieke omstandigheden 
tot stand moesten komen; betreurt echter 
dat dit niet bijgestuurd werd in de 
aanbevelingen sinds 2010, hoewel er 
meerdere herzieningen gerealiseerd 
werden.

Or. en

Amendement 327
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. betreurt het dat de aanbevelingen in de 
mvo’s een afwijking betekenen van het 
gedachtegoed van de Lissabon-strategie en 
de Europa 2020-strategie; wijst er echter 
op dat dit deels te verklaren is, maar niet 
volledig te rechtvaardigen, door het feit dat 
de programma’s onder grote tijdsdruk en 
onder moeilijke politieke omstandigheden
tot stand moesten komen;

15. betreurt het dat de aanbevelingen in de 
mvo’s een afwijking betekenen van het 
gedachtegoed van de Lissabon-strategie en 
de Europa 2020-strategie; wijst er echter 
op dat dit deels te verklaren is, maar niet 
volledig te rechtvaardigen, door het feit dat 
de programma’s onder grote tijdsdruk tot 
stand moesten komen, in een omgeving die 
gekenmerkt werd door een hoge mate van 
onzekerheid over de stabiliteit van het 
banksysteem en het risico op 
kettingreacties in andere lidstaten, en 
onder moeilijke politieke omstandigheden;
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Or. en

Amendement 328
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. betreurt het dat de aanbevelingen in de 
mvo’s een afwijking betekenen van het 
gedachtegoed van de Lissabon-strategie en 
de Europa 2020-strategie; wijst er echter 
op dat dit deels te verklaren is, maar niet 
volledig te rechtvaardigen, door het feit dat 
de programma’s onder grote tijdsdruk en 
onder moeilijke politieke omstandigheden 
tot stand moesten komen;

15. betreurt het dat de aanbevelingen in de 
mvo’s een afwijking betekenen van het 
gedachtegoed van de Lissabon-strategie en 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie belemmeren; wijst er echter op 
dat dit deels te verklaren is, maar niet 
volledig te rechtvaardigen, door het feit dat 
de programma’s onder grote tijdsdruk en 
onder moeilijke politieke omstandigheden 
tot stand moesten komen; dit neemt niet 
weg dat de mvo’s herzien moeten worden 
en aangepast moeten worden aan de EU-
groeidoelstellingen en -principes;

Or. en

Amendement 329
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. betreurt het dat de aanbevelingen in de 
mvo’s een afwijking betekenen van het 
gedachtegoed van de Lissabon-strategie en 
de Europa 2020-strategie; wijst er echter 
op dat dit deels te verklaren is, maar niet 
volledig te rechtvaardigen, door het feit 
dat de programma’s onder grote tijdsdruk 
en onder moeilijke politieke 
omstandigheden tot stand moesten 
komen;

15. betreurt het dat de aanbevelingen in de 
mvo’s een afwijking betekenen van het 
gedachtegoed van de Lissabon-strategie en 
de Europa 2020-strategie;
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Or. en

Amendement 330
Udo Bullmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. betreurt het dat de aanbevelingen in de 
mvo’s een afwijking betekenen van het 
gedachtegoed van de Lissabon-strategie en 
de Europa 2020-strategie; wijst er echter 
op dat dit deels te verklaren is, maar niet 
volledig te rechtvaardigen, door het feit 
dat de programma’s onder grote tijdsdruk 
en onder moeilijke politieke 
omstandigheden tot stand moesten 
komen;

15. betreurt het dat de aanbevelingen in de 
mvo’s in tegenspraak zijn met een in het 
kader van de Lissabon-strategie uitgewerkt 
evenwichtig moderniseringsbeleid en de 
brede besprekingen in de 
kennismaatschappij;

Or. de

Amendement 331
Emer Costello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. betreurt het dat de aanbevelingen in de 
mvo’s een afwijking betekenen van het 
gedachtegoed van de Lissabon-strategie en 
de Europa 2020-strategie; wijst er echter 
op dat dit deels te verklaren is, maar niet 
volledig te rechtvaardigen, door het feit dat 
de programma’s onder grote tijdsdruk en 
onder moeilijke politieke omstandigheden 
tot stand moesten komen;

15. betreurt het dat de aanbevelingen in de 
mvo’s een afwijking betekenen van de
principes en doelstellingen van de 
Lissabon-strategie en de Europa 2020-
strategie die gericht zijn op een 
evenwichtige economische, ecologische en 
sociale ontwikkeling, en daarentegen de 
verwezenlijking van de sociale 
doelstellingen ondermijnd hebben; 
betreurt het eveneens dat lidstaten met 
mvo’s vrijgesteld worden van het 
rapporteringsproces in het kader van 
Europa 2020, met inbegrip van de 
rapportering in verband met de 
doelstellingen armoedebestrijding en 
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sociale inclusie, en dat ze geen 
landenspecifieke aanbevelingen kregen, 
afgezien van de uitvoering van hun mvo's; 
wijst er echter op dat dit deels te verklaren 
is, maar niet volledig te rechtvaardigen, 
door het feit dat de programma’s onder 
grote tijdsdruk en onder moeilijke politieke 
omstandigheden tot stand moesten komen;

Or. en

Amendement 332
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. betreurt het dat de aanbevelingen in de 
mvo’s een afwijking betekenen van het 
gedachtegoed van de Lissabon-strategie en 
de Europa 2020-strategie; wijst er echter 
op dat dit deels te verklaren is, maar niet 
volledig te rechtvaardigen, door het feit 
dat de programma’s onder grote tijdsdruk 
en onder moeilijke politieke 
omstandigheden tot stand moesten komen;

15. betreurt het dat de aanbevelingen in de 
mvo’s een afwijking betekenen van het 
gedachtegoed van de Lissabon-strategie en 
de Europa 2020-strategie; wijst er echter 
op dat dit deels te verklaren is door het feit 
dat de economische recessie de kansen om 
de doelstellingen van deze strategieën te 
verwezenlijken, heeft weggenomen en dat 
de programma’s onder grote tijdsdruk en 
onder moeilijke politieke omstandigheden 
tot stand moesten komen;

Or. fi

Amendement 333
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. betreurt het dat de aanbevelingen in de 
mvo’s een afwijking betekenen van het 
gedachtegoed van de Lissabon-strategie en 
de Europa 2020-strategie; wijst er echter 
op dat dit deels te verklaren is, maar niet 

15. betreurt het dat de aanbevelingen in de 
mvo’s een afwijking betekenen van het 
gedachtegoed van de Lissabon-strategie en 
de Europa 2020-strategie; wijst er echter 
op dat dit deels te verklaren is, maar niet 
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volledig te rechtvaardigen, door het feit dat 
de programma’s onder grote tijdsdruk en 
onder moeilijke politieke omstandigheden 
tot stand moesten komen;

volledig te rechtvaardigen, door het feit dat 
de programma’s onder grote tijdsdruk en 
onder moeilijke politieke omstandigheden 
en in onverwachte en bijzonder slechte 
economische omstandigheden tot stand 
moesten komen;

Or. pt

Amendement 334
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. betreurt het dat de aanbevelingen in de 
mvo’s een afwijking betekenen van het 
gedachtegoed van de Lissabon-strategie en 
de Europa 2020-strategie; wijst er echter 
op dat dit deels te verklaren is, maar niet 
volledig te rechtvaardigen, door het feit 
dat de programma’s onder grote tijdsdruk 
en onder moeilijke politieke 
omstandigheden tot stand moesten komen;

15. betreurt het dat de aanbevelingen in de 
mvo’s een afwijking betekenen van het 
gedachtegoed van de Lissabon-strategie en 
de Europa 2020-strategie, en meer bepaald 
naar abrupte desinvesteringen in 
onderwijs, kwalificatie, wetenschappelijk 
onderzoek en technische innovatie geleid 
hebben; wijst er echter op dat dit deels te
verklaren is door het feit dat de 
programma’s onder grote tijdsdruk en 
onder moeilijke politieke omstandigheden 
tot stand moesten komen;

Or. en

Amendement 335
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. betreurt het dat de aanbevelingen in de 
mvo’s een afwijking betekenen van het 
gedachtegoed van de Lissabon-strategie en 
de Europa 2020-strategie; wijst er echter 
op dat dit deels te verklaren is, maar niet 

15. betreurt het dat de aanbevelingen in de 
mvo’s een afwijking betekenen van het 
gedachtegoed van de Lissabon-strategie en 
de Europa 2020-strategie; wijst erop dat dit 
deels te verklaren is door het feit dat de 
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volledig te rechtvaardigen, door het feit 
dat de programma’s onder grote tijdsdruk 
en onder moeilijke politieke 
omstandigheden tot stand moesten komen;

programma’s onder grote tijdsdruk en 
onder moeilijke politieke omstandigheden 
tot stand moesten komen;

Or. en

Amendement 336
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. pleit er sterk voor dat de 
fundamentele principes en voornaamste 
doelstellingen van de EU-verdragen 
nageleefd moeten worden, ongeacht tijds-
of marktdruk.

Or. en

Amendement 337
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. beklemtoont dat de gevolgen van 
beleidslijnen in de memoranda duidelijk 
in tegenspraak zijn met de doelstellingen 
van de Europese Unie, namelijk de 
bevordering van de werkgelegenheid, de 
gestage verbetering van de 
levensomstandigheden en de 
arbeidsvoorwaarden, zodat de onderlinge 
aanpassing daarvan op de weg van de 
vooruitgang wordt mogelijk gemaakt, 
alsmede een adequate sociale 
bescherming, de sociale dialoog, de 
ontwikkeling van de menselijke 



AM\1017183NL.doc 189/190 PE528.079v01-00

NL

hulpbronnen om een duurzaam hoog 
werkgelegenheidsniveau mogelijk te 
maken, en de bestrijding van uitsluiting, 
zoals vermeld in artikel 151 VWEU.

Or. en

Amendement 338
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. betreurt dat er bij de opstelling 
van beleidsaanbevelingen te weinig 
aandacht wordt besteed aan de 
noodzakelijke debatten op nationaal en 
Europees niveau en aan de naleving van 
de normale democratische procedures;

Or. en

Amendement 339
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. wijst erop dat mogelijke 
alternatieven voor de trojka, zoals de 
opheffing van de eurozone of de tijdelijke 
invoering in specifieke lidstaten van een 
of meer parallelle valuta naast de euro, 
gemakkelijk genegeerd werden;

Or. en
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Amendement 340
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. onderstreept dat de Europese 
instellingen en de EU-lidstaten zelfs in 
uitzonderlijke omstandigheden de in de 
EU-verdragen vastgelegde rechten 
volledig moeten naleven.

Or. en


