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Amendement 341
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt het dat in de programma's 
voor Griekenland, Ierland en Portugal een 
aantal gedetailleerde voorschriften is 
opgenomen voor de hervorming van de 
zorgstelsels en bezuinigingen; betreurt het 
dat de programma’s niet gebonden zijn 
aan het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie en de Verdragen, 
waaronder artikel 168, lid 7 van het 
VWEU;

16. merkt op dat in de programma's voor 
Griekenland, Ierland en Portugal een aantal 
gedetailleerde voorschriften is opgenomen 
voor de noodzakelijke hervorming van de 
zorgstelsels;

Or. de

Amendement 342
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt het dat in de programma's 
voor Griekenland, Ierland en Portugal een 
aantal gedetailleerde voorschriften is 
opgenomen voor de hervorming van de 
zorgstelsels en bezuinigingen; betreurt het 
dat de programma’s niet gebonden zijn 
aan het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie en de Verdragen, 
waaronder artikel 168, lid 7 van het 
VWEU;

16. is ermee ingenomen dat in de 
programma's voor Griekenland, Ierland en 
Portugal ook voorschriften voor de 
hervorming van de zorgstelsels en 
verlagingen van de staatsuitgaven zijn 
opgenomen;

Or. de
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Amendement 343
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt het dat in de programma's 
voor Griekenland, Ierland en Portugal een 
aantal gedetailleerde voorschriften is 
opgenomen voor de hervorming van de 
zorgstelsels en bezuinigingen; betreurt het 
dat de programma’s niet gebonden zijn 
aan het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie en de Verdragen, 
waaronder artikel 168, lid 7 van het 
VWEU;

16. merkt op dat in de programma's voor 
Griekenland, Ierland en Portugal een aantal 
gedetailleerde voorschriften is opgenomen 
voor de hervorming van de zorgstelsels en 
bezuinigingen die nodig zijn om de met de 
trojka en de betrokken lidstaat 
overeengekomen doelstellingen van de 
aanpassingsprogramma's te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 344
Philippe Lamberts, Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt het dat in de programma's voor 
Griekenland, Ierland en Portugal een aantal 
gedetailleerde voorschriften is opgenomen 
voor de hervorming van de zorgstelsels en 
bezuinigingen; betreurt het dat de 
programma's niet gebonden zijn aan het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en de Verdragen, 
waaronder artikel 168, lid 7 van het 
VWEU;

16. betreurt het dat in de programma's voor
Griekenland, Ierland en Portugal een aantal 
gedetailleerde voorschriften is opgenomen 
voor de hervorming van de zorgstelsels en 
bezuinigingen; wijst erop dat de 
betrokkenheid van de EU-instellingen bij 
het ontwerpen en uitvoeren van de 
programma's gebonden is aan het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en de Verdragen, 
waaronder artikel 168, lid 7 van het 
VWEU; wijst er tevens op dat er 
democratisch toezicht kan en moet 
worden gehouden op de maatregelen van 
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de ECB en de Commissie teneinde na te 
gaan of hun maatregelen niet in strijd zijn 
met de verplichting om de grondrechten te 
beschermen, zoals vastgelegd in de 
Verdragen; onderstreept dat elke 
inconsistentie met dergelijke 
verplichtingen derhalve een inbreuk op 
het Unierecht vormt; 

Or. en

Amendement 345
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt het dat in de programma's 
voor Griekenland, Ierland en Portugal 
een aantal gedetailleerde voorschriften is 
opgenomen voor de hervorming van de 
zorgstelsels en bezuinigingen; betreurt het 
dat de programma’s niet gebonden zijn 
aan het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie en de Verdragen, 
waaronder artikel 168, lid 7 van het 
VWEU;

16. wijst erop dat de voorwaarden die 
worden opgelegd in het kader van de 
aanpassingsprogramma’s volledig moeten 
stroken met de bepalingen van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en de Verdragen, 
waaronder artikel 168, lid 7 van het 
VWEU;

Or. pt

Amendement 346
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt het dat in de programma's 
voor Griekenland, Ierland en Portugal 
een aantal gedetailleerde voorschriften is 
opgenomen voor de hervorming van de 

16. betreurt het dat de programma's niet 
gebonden zijn aan het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en de 
Verdragen, waaronder artikel 168, lid 7 
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zorgstelsels en bezuinigingen; betreurt het 
dat de programma's niet gebonden zijn aan 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en de Verdragen, 
waaronder artikel 168, lid 7 van het 
VWEU;

van het VWEU;

Or. en

Amendement 347
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt het dat in de programma's voor 
Griekenland, Ierland en Portugal een aantal 
gedetailleerde voorschriften is opgenomen 
voor de hervorming van de zorgstelsels en 
bezuinigingen; betreurt het dat de 
programma’s niet gebonden zijn aan het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en de Verdragen, 
waaronder artikel 168, lid 7 van het 
VWEU;

16. betreurt het dat de programma's voor 
Griekenland, Ierland en Portugal niet in 
balans zijn, merkt in die zin op dat in de 
programma’s een aantal gedetailleerde 
voorschriften is opgenomen voor de 
hervorming van de zorgstelsels en 
bezuinigingen, maar dat niet in 
vergelijkbare mate of afdoende gekeken 
wordt naar, bijvoorbeeld, defensie-
uitgaven; overweegt dat in geval van nood 
alle problemen binnen nationale systemen 
moeten kunnen worden geanalyseerd en 
hersteld;

Or. fi

Amendement 348
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt het dat in de programma's 
voor Griekenland, Ierland en Portugal een 

16. merkt op dat in de programma's voor 
Griekenland, Ierland en Portugal een aantal 
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aantal gedetailleerde voorschriften is 
opgenomen voor de hervorming van de 
zorgstelsels en bezuinigingen; betreurt het 
dat de programma's niet gebonden zijn 
aan het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie en de Verdragen, 
waaronder artikel 168, lid 7 van het 
VWEU;

gedetailleerde voorschriften is opgenomen 
voor de hervorming van de zorgstelsels en 
bezuinigingen;

Or. en

Amendement 349
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt het dat in de programma's voor 
Griekenland, Ierland en Portugal een aantal 
gedetailleerde voorschriften is opgenomen 
voor de hervorming van de zorgstelsels en 
bezuinigingen; betreurt het dat de 
programma's niet gebonden zijn aan het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en de Verdragen, 
waaronder artikel 168, lid 7 van het 
VWEU;

16. betreurt het dat in de programma's voor 
Griekenland, Ierland en Portugal een aantal 
gedetailleerde voorschriften is opgenomen 
voor de hervorming van de zorgstelsels en 
bezuinigingen; betreurt het dat de 
programma's niet gebonden zijn aan het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en de Verdragen, 
waaronder artikel 168, lid 7 van het 
VWEU; betreurt het verder dat de trojka 
zijn goedkeuring heeft gegeven aan 
belastingkwijtscheldingen voor 
belastingfraudeurs en andere 
misdadigers, onder meer in Portugal in 
2012 en 2013, en tegelijkertijd genadeloze 
belastingverhogingen oplegt aan de 
middenklasse en een oneerlijk en 
onbetrouwbaar belastingstelsel ten uitvoer 
brengt;

Or. en

Amendement 350
Nikolaos Chountis, Paul Murphy
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt het dat in de programma's voor 
Griekenland, Ierland en Portugal een aantal 
gedetailleerde voorschriften is opgenomen 
voor de hervorming van de zorgstelsels en 
bezuinigingen; betreurt het dat de 
programma's niet gebonden zijn aan het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en de Verdragen, 
waaronder artikel 168, lid 7 van het 
VWEU;

16. betreurt het dat in de programma's voor 
Griekenland, Ierland en Portugal een aantal 
gedetailleerde voorschriften is opgenomen 
voor de hervorming van de zorgstelsels en 
bezuinigingen en geleidelijk een eind 
wordt gemaakt aan 
loononderhandelingssystemen; betreurt 
het dat de programma's in strijd zijn met 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en de Verdragen, 
waaronder artikel 168, lid 7 van het 
VWEU;

Or. en

Amendement 351
Emer Costello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt het dat in de programma's voor 
Griekenland, Ierland en Portugal een aantal 
gedetailleerde voorschriften is opgenomen 
voor de hervorming van de zorgstelsels en 
bezuinigingen; betreurt het dat de 
programma's niet gebonden zijn aan het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en de Verdragen, 
waaronder artikel 168, lid 7 van het 
VWEU;

16. betreurt het dat in de programma's voor 
Griekenland, Ierland en Portugal een aantal 
gedetailleerde voorschriften is opgenomen 
voor verplichte privatisering; betreurt het 
feit dat de programma's niet in 
overeenstemming waren met artikel 36 
van het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie, artikel 14 en 345 van 
het VWEU en Protocol nr. 26;

Or. en

Amendement 352
Udo Bullmann, Peter Simon
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt het dat in de programma's 
voor Griekenland, Ierland en Portugal een 
aantal gedetailleerde voorschriften is
opgenomen voor de hervorming van de 
zorgstelsels en bezuinigingen; betreurt het 
dat de programma’s niet gebonden zijn aan 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en de Verdragen, 
waaronder artikel 168, lid 7 van het 
VWEU;

16. veroordeelt het feit dat in de 
programma's voor Griekenland, Ierland en 
Portugal een aantal gedetailleerde 
voorschriften is opgenomen voor 
bezuinigingen, in het bijzonder op het 
gebied van onderwijs, gezondheidszorg en 
sociale zekerheid en op het gebied van 
uitgaven ter bevordering van 
hernieuwbare energiebronnen; 
veroordeelt het feit dat de programma’s 
niet gebonden zijn aan het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en de 
Verdragen, waaronder artikel 168, lid 7 
van het VWEU;

Or. de

Amendement 353
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt het dat in de programma's 
voor Griekenland, Ierland en Portugal een 
aantal gedetailleerde voorschriften is 
opgenomen voor de hervorming van de 
zorgstelsels en bezuinigingen; betreurt het 
dat de programma's niet gebonden zijn aan 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en de Verdragen, 
waaronder artikel 168, lid 7 van het 
VWEU;

16. neemt er kennis van dat in de 
programma's voor Griekenland, Ierland en 
Portugal een aantal gedetailleerde 
voorschriften is opgenomen voor de 
hervorming van de zorgstelsels en 
bezuinigingen; betreurt het dat de 
programma's niet gebonden zijn aan het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en de Verdragen, 
waaronder artikel 168, lid 7 van het 
VWEU;

Or. en
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Amendement 354
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt het dat in de programma's voor 
Griekenland, Ierland en Portugal een aantal 
gedetailleerde voorschriften is opgenomen 
voor de hervorming van de zorgstelsels en 
bezuinigingen; betreurt het dat de 
programma's niet gebonden zijn aan het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en de Verdragen, 
waaronder artikel 168, lid 7 van het 
VWEU;

16. betreurt het dat in de programma's voor 
Griekenland, Ierland en Portugal een aantal 
gedetailleerde voorschriften is opgenomen 
voor de hervorming van de zorgstelsels en 
bezuinigingen die in strijd zijn met het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en de Verdragen, 
waaronder artikel 168, lid 7 van het 
VWEU;

Or. en

Amendement 355
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt het dat in de programma's voor 
Griekenland, Ierland en Portugal een aantal 
gedetailleerde voorschriften is opgenomen 
voor de hervorming van de zorgstelsels en 
bezuinigingen; betreurt het dat de 
programma’s niet gebonden zijn aan het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en de Verdragen, 
waaronder artikel 168, lid 7 van het 
VWEU;

16. betreurt het dat in de programma's voor 
Griekenland, Ierland en Portugal een aantal 
gedetailleerde voorschriften is opgenomen 
voor de hervorming van de zorgstelsels en 
bezuinigingen, die volledig onder de 
bevoegdheid van de lidstaten valt; betreurt 
het dat de programma’s niet gebonden zijn 
aan het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie en de Verdragen, 
waaronder artikel 168, lid 7 van het 
VWEU;

Or. hu



AM\1017184NL.doc 11/195 PE528.080v01-00

NL

Amendement 356
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. vraagt zich af of een 
transparantere werkwijze van de trojka 
werk van hogere kwaliteit en betere 
resultaten zou hebben opgeleverd;

Or. en

Amendement 357
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst erop dat de financiële 
bijstand van de EU/het IMF tijd biedt 
voor een ordelijke economische 
aanpassing van de betrokken lidstaten, 
terwijl er, zonder deze bijstand, 
onmiddellijk drastische 
aanpassingsmaatregelen noodzakelijk 
zouden zijn geweest met onvoorspelbare 
gevolgen voor de economie en de 
samenleving van de betrokken lidstaat;

Or. en

Amendement 358
Olle Ludvigsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)



PE528.080v01-00 12/195 AM\1017184NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. betreurt het gebrek aan 
eerbiediging van de rechten, rol en 
autonomie van de sociale partners door de 
trojka in zijn betrekkingen met de 
programmalanden; onderstreept dat alle 
dergelijke reeds bestaande en toekomstige 
programma's gebaseerd moeten zijn op 
volledige eerbiediging van de rechten van 
werknemers en werkgevers, van de rol van 
de sociale partners en van de nationale 
praktijken en instellingen voor 
loonvorming;

Or. en

Amendement 359
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. betreurt het dat in de mvo's de 
gedwongen privatisering van 
overheidsbedrijven is opgenomen, 
ondanks hun duidelijke nationale en 
Europese strategische belang; geeft als 
voorbeeld de energieproductie- en 
energiedistributiebedrijven EDP en REN 
in Portugal, die uiteindelijk aan Chinese 
staatsbedrijven zijn verkocht, waardoor de 
Chinese staat mogelijke toegang tot en 
controle over een technologisch 
geavanceerde sector in Portugal en 
Europa heeft gekregen en de strategische 
autonomie van de Europese Unie in 
gevaar is gebracht;

Or. en
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Amendement 360
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. betreurt het dat landen onder 
dergelijke zwakke 
onderhandelingsvoorwaarden tot de 
privatisering van belangrijke sectoren van 
hun economie worden gedwongen, 
waaronder openbare nutsbedrijven en 
quasi-monopolies, ongeacht het 
strategische karakter van dergelijke 
sectoren en de feitelijke institutionele 
voorwaarden voor adequaat toezicht en 
regulering; merkt op dat elektriciteit, 
telecommunicatie, communicatietechniek, 
belangrijke infrastructuren, banken, 
verzekeringsmaatschappijen, drink- en 
afvalwater goede buitenkansen zijn 
geworden voor machtige, niet 
noodzakelijkerwijs democratische en 
liberale spelers; 

Or. en

Amendement 361
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst erop dat de macro-
economische aanpassingsprogramma's 
goedgekeurd zijn door de EU-ministers 
van Financiën;

Or. en
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Amendement 362
Philippe Lamberts, Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. staat achter het verzoek van de 
Raad van Europa om beter rekening te 
houden met de invloed van de 
programma's op de mensenrechten; staat 
ook achter het verzoek van de Raad van 
Europa om de doeltreffendheid van de 
gerechtelijke en niet-gerechtelijke 
nationale en Europese instellingen die 
belast zijn met de bescherming en 
bevordering van de grondrechten, zoals 
ombudsmannen, bij de afhandeling van 
klachten over sociale en economische 
rechten te versterken en hun 
onafhankelijke advies te vragen in het 
besluitvormingsproces dat aan de 
goedkeuring van 
bezuinigingsmaatregelen en begrotingen 
vooraf gaat, teneinde meer inzicht te 
krijgen in de invloed daarvan op de 
grondrechten en de leefomstandigheden;

Or. en

Amendement 363
Philippe Lamberts, Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. betreurt de eis in de mvo's om de 
watervoorziening te privatiseren, zoals in 
Portugal; wijst erop dat de lidstaten in de 
toekomst van deze maatregelen moeten 
afzien, omdat toegang tot water een 
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essentiële vereiste is voor menselijke 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 364
Philippe Lamberts, Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quater. wijst erop dat van de drie 
trojkaleden, de ECB en de Commissie 
zelfs nog minder dan het IMF bereid zijn 
om toe te geven dat er fouten zijn gemaakt 
om daarmee de discussie over betere 
oplossingen te bevorderen; 

Or. en

Amendement 365
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. betreurt het feit dat, ten minste 
voor Griekenland, Ierland en Portugal, in 
de aanpassingsprogramma's een aantal 
gedetailleerde voorschriften is opgenomen 
voor de hervorming van de zorgstelsels en 
bezuinigingen, ondanks dat de Verdragen 
dergelijke tussenkomst verbieden;

Or. en
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Amendement 366
Jürgen Klute, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. neemt er kennis van dat de Raad 
van Europa de bezuinigingen in het 
Griekse openbare pensioenstelsel heeft 
afgekeurd omdat ze in strijd zijn met 
artikel 12 van het Europees Sociaal 
Handvest van 1961 en met artikel 4 van 
het daarbij horende protocol, door te 
stellen dat "de betwiste bepalingen van 
het nationale recht niet aan het 
toepassingsgebied van het Handvest 
worden onttrokken omdat ze aan de 
vereisten van andere wettelijke 
verplichtingen voldoen";

Or. en

Amendement 367
Jürgen Klute, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quater. betreurt het dat IAO-verdrag 
nr. 102, waarin wordt bepaald dat 
pensioenstelsels een waardig leven 
mogelijk moeten maken, bij het 
ontwerpen en uitvoeren van de 
aanpassingsprogramma's niet is 
geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 368
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quinquies. neemt kennis van het 
verzoek van het Comité van deskundigen 
van de IAO om in Griekenland de vrijheid 
van collectieve onderhandelingen te 
herstellen;

Or. en

Amendement 369
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 sexies. neemt kennis van het 
jaarverslag 2013 van het Comité voor 
sociale rechten van de Raad van Europa, 
waarin 180 schendingen van bepalingen 
van het Europees Sociaal Handvest 
inzake de toegang tot gezondheid en 
sociale bescherming worden vastgesteld in 
38 Europese landen;

Or. en

Amendement 370
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 septies. neemt kennis van meer dan 
5 000 zaken die door Cypriotische burgers 
zijn aangespannen tegen maatregelen die 
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de trojka van internationale 
kredietverschaffers verlangt, waarbij het 
grootste deel van de verzoekschriften 
betrekking heeft op de onrechtmatige bail-
in in het geval van de Bank van Cyprus en 
op het gebruik van het instrument van 
verkoop van de onderneming in het geval 
van de Laiki-bank;

Or. en

Amendement 371
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. betreurt het ten zeerste dat de 
teruggave van tegoeden aan de gezonde 
particuliere sector niet tot de 
hoofddoelstellingen van de op de bancaire 
sector gerichte reddingsprogramma's 
behoort;

Or. en

Amendement 372
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. betreurt het dat de ongelijke 
inkomensverdeling in de vier landen is 
gestegen tot boven het gemiddelde en dat 
door bezuinigingen op sociale uitkeringen 
en toenemende werkloosheid het 
armoedeniveau toeneemt;

17. betreurt het dat veel van de 
bezuinigingsmaatregelen op de korte 
termijn die momenteel worden 
doorgevoerd, zoals de invoering van 
vooruitbetaling van 
gezondheidszorgkosten, hogere eigen 
bijdragen of de uitsluiting van zorg voor 
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kwetsbare groepen, niet volledig zijn 
doorgelicht op hun bredere 
maatschappelijke en economische 
gevolgen of potentieel discriminerende 
effecten en implicaties op de lange 
termijn, met inbegrip van gevaren voor de 
volksgezondheid en mogelijke gevolgen 
voor de levensverwachting; onderstreept 
het feit dat dergelijke maatregelen 
onevenredig grote nadelige effecten 
hebben op kwetsbare groepen;

Or. en

Amendement 373
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. betreurt het dat de ongelijke 
inkomensverdeling in de vier landen is 
gestegen tot boven het gemiddelde en dat 
door bezuinigingen op sociale uitkeringen 
en toenemende werkloosheid het 
armoedeniveau toeneemt;

17. erkent het feit dat de ten uitvoer 
gelegde maatregelen gedurende korte tijd 
hebben geleid tot een toename van de 
ongelijke inkomensverdeling in de vier 
landen; tegelijkertijd wordt met de 
hervormingsprogramma's de basis gelegd 
voor groei op de middellange en lange 
termijn en voor het scheppen van banen.

Or. de

Amendement 374
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. betreurt het dat de ongelijke 
inkomensverdeling in de vier landen is 

17. betreurt het dat de ongelijke 
inkomensverdeling in de vier landen is 
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gestegen tot boven het gemiddelde en dat 
door bezuinigingen op sociale uitkeringen 
en toenemende werkloosheid het 
armoedeniveau toeneemt;

gestegen tot boven het gemiddelde en dat 
door bezuinigingen op sociale uitkeringen 
en toenemende werkloosheid het 
armoedeniveau toeneemt; steunt de 
herziening van belastingstelsels om 
prikkels te geven voor het aantrekken van 
investeringen, het bevorderen van 
ondernemerschap en werkgelegenheid in 
strategische sectoren van de economie en 
het verminderen van sociale 
onevenwichtigheden, met alle 
maatschappelijke en politieke gevolgen 
van dien;

Or. en

Amendement 375
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. betreurt het dat de ongelijke 
inkomensverdeling in de vier landen is 
gestegen tot boven het gemiddelde en dat 
door bezuinigingen op sociale uitkeringen 
en toenemende werkloosheid het 
armoedeniveau toeneemt;

17. betreurt het feit dat de 
geïmplementeerde maatregelen in deze 
vier landen niet hebben geleid tot een 
afdoende verdeling van de pijn waarbij 
van de rijken een relatief grotere bijdrage 
wordt gevraagd en de armen beter 
beschermd blijven, maar dat integendeel 
veel rijken hun bezit buiten de 
werkingssfeer van de maatregelen hebben 
gebracht, dat de ongelijke 
inkomensverdeling in de vier landen is 
gestegen tot boven het gemiddelde en dat 
door bezuinigingen op sociale uitkeringen 
en toenemende werkloosheid het 
armoedeniveau toeneemt;

Or. fi

Amendement 376
Ana Gomes



AM\1017184NL.doc 21/195 PE528.080v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. betreurt het dat de ongelijke 
inkomensverdeling in de vier landen is 
gestegen tot boven het gemiddelde en dat 
door bezuinigingen op sociale uitkeringen 
en toenemende werkloosheid het 
armoedeniveau toeneemt;

17. betreurt het dat de ongelijke 
inkomensverdeling in de vier landen is 
gestegen tot boven het gemiddelde en dat 
door bezuinigingen op sociale uitkeringen 
en toenemende werkloosheid het 
armoedeniveau toeneemt; wijst op de 
onrechtvaardigheid van genadeloze 
belastingverhogingen voor de 
middenklasse, terwijl de hogere 
inkomensklasse van de samenleving en zij 
die op grote schaal belastingfraude plegen 
en "belastingkwijtscheldingen" hebben 
ontvangen, worden ontzien;

Or. en

Amendement 377
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. betreurt het dat de ongelijke 
inkomensverdeling in de vier landen is 
gestegen tot boven het gemiddelde en dat 
door bezuinigingen op sociale uitkeringen 
en toenemende werkloosheid het 
armoedeniveau toeneemt;

17. betreurt het dat de ongelijke 
inkomensverdeling in de vier landen is 
gestegen tot boven het gemiddelde en dat 
door bezuinigingen op sociale uitkeringen 
en toenemende werkloosheid het 
armoedeniveau toeneemt; wijst op de 
desastreuze gevolgen die de forse 
bezuinigingen op de pensioenen hebben 
voor het vertrouwen en de kwaliteit van 
leven van de burgers; betreurt het dat 
grote en ongekende belastingverhogingen 
een belangrijke rol hebben gespeeld in de 
aanpassingsprogramma's, met grote 
gevolgen voor de middenklasse en kleine 
en middelgrote ondernemingen;
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Or. en

Amendement 378
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. betreurt het dat de ongelijke 
inkomensverdeling in de vier landen is 
gestegen tot boven het gemiddelde en dat 
door bezuinigingen op sociale uitkeringen 
en toenemende werkloosheid het 
armoedeniveau toeneemt;

17. merkt op dat de ongelijke 
inkomensverdeling in de vier landen is 
gestegen tot boven het gemiddelde en dat
het armoedeniveau wegens het jarenlange 
falen van de economische en politieke 
elite toeneemt door bezuinigingen op 
sociale uitkeringen en toenemende 
werkloosheid;

Or. de

Amendement 379
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. betreurt het dat de ongelijke 
inkomensverdeling in de vier landen is 
gestegen tot boven het gemiddelde en dat 
door bezuinigingen op sociale uitkeringen
en toenemende werkloosheid het 
armoedeniveau toeneemt;

17. betreurt het dat de ongelijke 
inkomensverdeling in de vier landen is 
gestegen tot boven het gemiddelde en dat 
door bezuinigingen op sociale en 
werkloosheidsuitkeringen ten gevolge van 
bezuinigingsmaatregelen, alsook door de 
loonsverlagingen door structurele 
hervormingen, het armoedeniveau 
toeneemt;

Or. en
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Amendement 380
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. betreurt het dat de ongelijke 
inkomensverdeling in de vier landen is 
gestegen tot boven het gemiddelde en dat
door bezuinigingen op sociale uitkeringen 
en toenemende werkloosheid het 
armoedeniveau toeneemt;

17. betreurt het dat door bezuinigingen op 
sociale uitkeringen en toenemende 
werkloosheid het armoedeniveau toeneemt;

Or. en

Amendement 381
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. betreurt het dat de ongelijke 
inkomensverdeling in de vier landen is 
gestegen tot boven het gemiddelde en dat 
door bezuinigingen op sociale uitkeringen 
en toenemende werkloosheid het 
armoedeniveau toeneemt;

17. betreurt het dat de ongelijke 
inkomensverdeling in de vier landen is 
gestegen tot boven het gemiddelde,
waardoor het sociaal netwerk wordt 
vernietigd, en dat door bezuinigingen op 
sociale uitkeringen en toenemende 
werkloosheid de ellende en het 
armoedeniveau toenemen;

Or. en

Amendement 382
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. betreurt het dat de ongelijke 
inkomensverdeling in de vier landen is 
gestegen tot boven het gemiddelde en dat 
door bezuinigingen op sociale uitkeringen 
en toenemende werkloosheid het 
armoedeniveau toeneemt;

17. betreurt het dat sinds 2008 en tijdens 
de uitvoering van memoranda van 
overeenstemming de ongelijke 
inkomensverdeling in de vier landen is 
gestegen tot boven het gemiddelde en dat 
door bezuinigingen op sociale uitkeringen 
en toenemende werkloosheid het 
armoedeniveau toeneemt, hetgeen sociale 
achteruitgang en humanitaire crises tot 
gevolg heeft;

Or. en

Amendement 383
Udo Bullmann, Peter Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. betreurt het dat de ongelijke 
inkomensverdeling in de vier landen is 
gestegen tot boven het gemiddelde en dat 
door bezuinigingen op sociale uitkeringen 
en toenemende werkloosheid het 
armoedeniveau toeneemt;

17. betreurt het dat de ongelijke 
inkomensverdeling in de vier landen sterk 
is gestegen tot boven het gemiddelde en dat 
het armoedeniveau op een in het licht van 
de Europese waarden gezien 
beschamende wijze toeneemt door 
bezuinigingen op sociale uitkeringen en 
toenemende werkloosheid onder met name 
de jonge generatie;

Or. de

Amendement 384
Emer Costello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. betreurt het dat de ongelijke 
inkomensverdeling in de vier landen is 
gestegen tot boven het gemiddelde en dat 
door bezuinigingen op sociale uitkeringen 
en toenemende werkloosheid het 
armoedeniveau toeneemt;

17. betreurt het dat de ongelijke 
inkomensverdeling in de vier landen is 
gestegen tot boven het gemiddelde en dat 
door bezuinigingen op sociale uitkeringen 
en diensten en toenemende werkloosheid 
het armoedeniveau toeneemt en het 
vermogen van mensen uit achtergestelde 
gemeenschappen om op een zinvolle 
manier een actieve rol te spelen in de 
besluitvorming, negatief is beïnvloed;

Or. en

Amendement 385
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. staat afwijzend tegenover 
maatregelen zoals het verlagen van de 
minimumlonen en het verzwakken van de 
systemen van collectief onderhandelen, 
aangezien deze grote invloed hebben op 
de binnenlandse vraag en als zodanig op 
de economische en 
werkgelegenheidsprestaties; wijst op de 
tegenstrijdigheid tussen de doelstelling 
van vermindering van de schuldenlast en 
beleidsmaatregelen die een negatieve 
invloed hebben op de vraag en dus op de 
economische groei;

Or. en

Amendement 386
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verlangt dat bij elke herziening van 
mvo's ook alle conclusies en richtsnoeren 
die voortkomen uit de evaluatie van de 
automatische stabilisatoren en hun rol in 
nationale economieën in aanmerking 
worden genomen, aangezien de trojka 
deze kritische parameters niet volledig 
heeft onderzocht toen er instructies 
werden verstrekt voor de formulering van 
de aanpassingsprogramma's;

Or. en

Amendement 387
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. staat afwijzend tegenover de 
maatregelen tot deregulering van de 
arbeidsmarkt die door het memorandum 
van overeenstemming worden 
gestimuleerd en die leiden tot 
loonsverlagingen, voortdurende uitholling 
van collectieve arbeidsovereenkomsten, 
vergemakkelijking van ontslag en meer 
flexibele arbeidsvormen;

Or. en

Amendement 388
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. wijst erop dat de 
hervormingsinspanningen van elke 
afzonderlijke lidstaat maatwerk moeten 
zijn, waarbij rekening wordt gehouden 
met de ervaringen en het verleden van het 
betreffende land;

Or. en

Amendement 389
Sharon Bowles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt de hoge mate van 
onrechtvaardigheid die veel burgers uit de 
vier aan de economische 
aanpassingsprogramma's deelnemende 
lidstaten ervaren, hetgeen is verergerd 
door een gebrek aan transparantie en 
wijzigingen van beleidsmaatregelen 
tijdens het besluitvormingsproces;

Or. en

Amendement 390
Sharon Bowles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. is bezorgd dat er na 
regeringswisselingen lijkt te zijn 
aangedrongen op wisselingen van de 
centralebankpresidenten, ondanks 
verplichtingen uit hoofde van het Verdrag 
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inzake de onafhankelijkheid van centrale 
banken;

Or. en

Amendement 391
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst op het onacceptabel hoge 
werkloosheidscijfer onder jongeren in de
vier lidstaten waar een bijstandprogramma
wordt uitgevoerd; wijst in het bijzonder op 
de sterke stijging van de 
jeugdwerkloosheid in Griekenland, Cyprus 
en Portugal;

18. wijst op het zeer hoge 
werkloosheidscijfer onder jongeren in de 
vier lidstaten waar een 
bijstandsprogramma wordt uitgevoerd; 
wijst op de sterke stijging van de 
jeugdwerkloosheid in Griekenland, Cyprus 
en Portugal; is derhalve ingenomen met de 
recente initiatieven op EU-niveau 
betreffende onderwijs en werkgelegenheid 
voor jongeren, het programma Erasmus+, 
het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 
en de 6 miljard euro voor de Europese 
jongerengarantie; onderstreept dat de 
bevoegdheden die verband houden met 
werkgelegenheid hoofdzakelijk bij de 
lidstaten blijven; moedigt de lidstaten 
derhalve aan hun nationale 
onderwijsstelsels verder te moderniseren 
en hun nationale arbeidsmarkt wezenlijk 
te hervormen;

Or. en

Amendement 392
Udo Bullmann, Peter Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst op het onacceptabel hoge 
werkloosheidscijfer onder jongeren in de 
vier lidstaten waar een bijstandprogramma 
wordt uitgevoerd; wijst in het bijzonder op 
de sterke stijging van de 
jeugdwerkloosheid in Griekenland, Cyprus 
en Portugal;

18. wijst op het volstrekt onacceptabel 
hoge werkloosheidscijfer onder jongeren in 
de vier lidstaten waar een 
bijstandprogramma wordt uitgevoerd; wijst 
in het bijzonder op de sterke stijging van 
de jeugdwerkloosheid in Griekenland, 
Cyprus en Portugal en op de door 
uitzichtloosheid en armoede veroorzaakte 
migrantenstromen van jonge Zuid-
Europeanen, die het gevaar voor een 
braindrain ten nadele van de Zuid-
Europese samenlevingen in zich houden;

Or. de

Amendement 393
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst op het onacceptabel hoge 
werkloosheidscijfer onder jongeren in de 
vier lidstaten waar een bijstandprogramma 
wordt uitgevoerd; wijst in het bijzonder op 
de sterke stijging van de 
jeugdwerkloosheid in Griekenland, Cyprus 
en Portugal;

18. wijst op het onacceptabel hoge 
werkloosheidscijfer onder jongeren in de 
vier lidstaten waar een bijstandprogramma 
wordt uitgevoerd; wijst in het bijzonder op 
de sterke stijging van de 
jeugdwerkloosheid in Griekenland, Cyprus 
en Portugal; betreurt dat de betreffende 
regeringen van deze lidstaten hebben 
nagelaten om in een vroeg stadium 
binnen hun nationale 
verantwoordelijkheid tegenmaatregelen te 
treffen;

Or. de
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Amendement 394
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst op het onacceptabel hoge 
werkloosheidscijfer onder jongeren in de 
vier lidstaten waar een bijstandprogramma
wordt uitgevoerd; wijst in het bijzonder op 
de sterke stijging van de 
jeugdwerkloosheid in Griekenland, Cyprus 
en Portugal;

18. wijst op het onacceptabel hoge 
werkloosheidscijfer onder jongeren in de 
vier lidstaten waar een 
bijstandsprogramma wordt uitgevoerd; 
wijst in het bijzonder op de sterke stijging 
van de jeugdwerkloosheid in Griekenland, 
Cyprus en Portugal; is bezorgd over het 
rampzalige effect van de "braindrain" en 
emigratie van de best gekwalificeerde 
generatie op de strategische ontwikkeling 
van deze landen en de houdbaarheid van 
hun economie en 
socialezekerheidsstelsels;

Or. en

Amendement 395
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst op het onacceptabel hoge 
werkloosheidscijfer onder jongeren in de 
vier lidstaten waar een bijstandprogramma
wordt uitgevoerd; wijst in het bijzonder op 
de sterke stijging van de 
jeugdwerkloosheid in Griekenland, Cyprus 
en Portugal;

18. wijst op het onacceptabel hoge 
werkloosheidscijfer onder jongeren in de 
vier lidstaten waar een 
bijstandsprogramma wordt uitgevoerd; 
wijst in het bijzonder op de sterke stijging 
van de jeugdwerkloosheid in Griekenland, 
Cyprus en Portugal; dringt aan op meer 
politieke en economische aandacht om 
deze kwestie aan te pakken;

Or. en
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Amendement 396
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst op het onacceptabel hoge 
werkloosheidscijfer onder jongeren in de 
vier lidstaten waar een bijstandprogramma
wordt uitgevoerd; wijst in het bijzonder op 
de sterke stijging van de 
jeugdwerkloosheid in Griekenland, Cyprus 
en Portugal;

18. wijst op het onacceptabel hoge 
werkloosheidscijfer onder jongeren in de 
vier lidstaten waar een 
bijstandsprogramma wordt uitgevoerd; 
wijst in het bijzonder op de sterke stijging 
van de jeugdwerkloosheid in Griekenland, 
Cyprus en Portugal; benadrukt dat deze 
hoge jeugdwerkloosheid niet alleen een 
generationeel onrecht is, maar ook de 
mogelijkheden voor toekomstige 
economische ontwikkeling in gevaar 
brengt;

Or. en

Amendement 397
Emer Costello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst op het onacceptabel hoge 
werkloosheidscijfer onder jongeren in de 
vier lidstaten waar een bijstandprogramma
wordt uitgevoerd; wijst in het bijzonder op 
de sterke stijging van de 
jeugdwerkloosheid in Griekenland, Cyprus 
en Portugal;

18. wijst op het onacceptabel hoge 
werkloosheidscijfer onder jongeren in de 
vier lidstaten waar een 
bijstandsprogramma wordt uitgevoerd; 
wijst in het bijzonder op de sterke stijging 
van de jeugdwerkloosheid in Griekenland, 
Cyprus en Portugal; spreekt zijn 
bezorgdheid uit over de stijging van de 
armoede onder werkenden en over de 
kwaliteit van de banen die worden 
geschapen; is ingenomen met de daling 
van de jeugdwerkloosheid in Ierland sinds 
begin 2012 en erkent dat een deel hiervan 
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het gevolg is van aanhoudende emigratie;

Or. en

Amendement 398
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst op het onacceptabel hoge 
werkloosheidscijfer onder jongeren in de 
vier lidstaten waar een bijstandprogramma
wordt uitgevoerd; wijst in het bijzonder op 
de sterke stijging van de 
jeugdwerkloosheid in Griekenland, Cyprus 
en Portugal;

18. wijst op de onacceptabel hoge 
werkloosheid, langdurige werkloosheid en 
werkloosheid onder jongeren in met name 
de vier lidstaten waar een 
bijstandsprogramma wordt uitgevoerd; 
wijst in het bijzonder op de sterke stijging 
van de jeugdwerkloosheid in Griekenland, 
Cyprus en Portugal;

Or. en

Amendement 399
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst op het onacceptabel hoge 
werkloosheidscijfer onder jongeren in de 
vier lidstaten waar een bijstandprogramma
wordt uitgevoerd; wijst in het bijzonder op 
de sterke stijging van de 
jeugdwerkloosheid in Griekenland, Cyprus 
en Portugal;

18. wijst op het onacceptabel hoge 
werkloosheidscijfer en met name het 
werkloosheidscijfer onder jongeren in de 
vier lidstaten waar een 
bijstandsprogramma wordt uitgevoerd; 
wijst in het bijzonder op de sterke stijging 
van de jeugdwerkloosheid in Griekenland, 
Cyprus en Portugal;

Or. en
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Amendement 400
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst op het onacceptabel hoge
werkloosheidscijfer onder jongeren in de 
vier lidstaten waar een bijstandprogramma
wordt uitgevoerd; wijst in het bijzonder op 
de sterke stijging van de 
jeugdwerkloosheid in Griekenland, Cyprus 
en Portugal;

18. wijst op het feit dat het 
aanpassingsbeleid en de structurele 
hervormingen hebben geleid tot 
dramatische werkloosheidscijfers en een 
onacceptabel hoog werkloosheidscijfer 
onder jongeren in de vier lidstaten waar 
een bijstandsprogramma wordt 
uitgevoerd; wijst in het bijzonder op de 
sterke stijging van de jeugdwerkloosheid in 
Griekenland, Cyprus, Spanje en Portugal
en de toegenomen "braindrain" die wordt 
waargenomen;

Or. en

Amendement 401
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst op het onacceptabel hoge 
werkloosheidscijfer onder jongeren in de 
vier lidstaten waar een bijstandprogramma
wordt uitgevoerd; wijst in het bijzonder op 
de sterke stijging van de 
jeugdwerkloosheid in Griekenland, 
Cyprus en Portugal;

18. wijst op het onacceptabel hoge 
werkloosheidscijfer onder jongeren in de 
vier lidstaten waar een 
bijstandsprogramma wordt uitgevoerd en 
ook in andere EU-landen;

Or. en

Amendement 402
Pat the Cope Gallagher, Brian Crowley, Liam Aylward
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst op het onacceptabel hoge 
werkloosheidscijfer onder jongeren in de 
vier lidstaten waar een 
bijstandprogramma wordt uitgevoerd; 
wijst in het bijzonder op de sterke stijging 
van de jeugdwerkloosheid in Griekenland, 
Cyprus en Portugal;

18. wijst op het onacceptabel hoge 
werkloosheidscijfer onder jongeren in de 
EU; wijst in het bijzonder op de sterke 
stijging van de jeugdwerkloosheid in de 
vier programmalanden Griekenland, 
Cyprus, Ierland en Portugal;

Or. en

Amendement 403
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst op het onacceptabel hoge 
werkloosheidscijfer onder jongeren in de 
vier lidstaten waar een bijstandprogramma 
wordt uitgevoerd; wijst in het bijzonder op 
de sterke stijging van de 
jeugdwerkloosheid in Griekenland, Cyprus 
en Portugal;

18. wijst op het onacceptabel hoge 
werkloosheidscijfer onder jongeren in de 
vier lidstaten waar een bijstandprogramma 
wordt uitgevoerd; wijst in het bijzonder op 
de sterke stijging van de 
jeugdwerkloosheid in Griekenland, Cyprus 
en Portugal, die op tekortkomingen in het 
onderwijs en de sector voor (alternerende) 
opleidingen duiden;

Or. de

Amendement 404
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. spreekt zijn grote bezorgdheid uit 
over het feit dat het ontbreken van een 
positief toekomstperspectief in de 
programmalanden heeft geleid tot een 
toename van de emigratie van jonge 
opgeleide werknemers, waardoor de 
economische capaciteit structureel wordt 
ondermijnd;

Or. en

Amendement 405
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. benadrukt dat er helaas ook 
gelijksoortige effecten op de langere 
termijn op het economisch potentieel 
kunnen worden verwacht van 
bezuinigingen op onderwijs en van de 
stijgende kinderarmoede;

Or. en

Amendement 406
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. merkt op dat de scherpe daling 
van de lonen in alle vier de lidstaten heeft 
geleid tot een aanzienlijke stijging van de 
winstmarges, naast toenemende 
ongelijkheid en stijgende armoede; merkt 
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op dat deze daling van de arbeidskosten 
per eenheid echter niet heeft geleid tot 
meer investeringen;

Or. en

Amendement 407
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quinquies. merkt op dat uit gegevens 
en verschillende studies van de Europese 
Commissie blijkt dat tussen 2008 en 2012 
in de vier landen de ongelijke 
inkomensverdeling is toegenomen en dat 
de bezuinigingen ten gevolge van de 
maatregelen op het vlak van sociale en 
werkloosheidsuitkeringen en de verlaagde 
lonen ten gevolge van structurele 
hervormingen het armoedeniveau doen 
toenemen; merkt voorts op dat de 
Commissie in haar verslag melding maakt 
van een relatief hoge graad van armoede 
onder werkenden doordat de lage 
minimumlonen ten gevolge van de 
bezuinigingsmaatregelen verder zijn 
verlaagd of zijn bevroren;

Or. en

Amendement 408
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. wijst erop dat artikel 8 van 
Verordening (EU) nr. 472/2013 
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voortbouwt op de nationale 
verantwoordelijkheid en op de 
verantwoordelijkheden van de betrokken 
lidstaten om sociale partners en 
desbetreffende maatschappelijke 
organisaties bij de uitwerking van de 
aanpassingsprogramma's te betrekken en 
hun mening hierover te vragen;

Or. en

Amendement 409
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. betreurt het dat gedwongen 
migratie uit de periferie, en uit deze vier 
landen in het bijzonder, is uitgelopen op 
een enorme braindrain, waarbij de 
nationale en Europese investeringen die 
gedurende ruim tien jaar zijn gedaan in 
het onderwijs en de opleiding van een 
nieuwe generatie, verloren gaan; 
herinnert eraan dat stelselmatig is 
vastgesteld dat onderwijs, opleiding en 
een sterke wetenschappelijke en 
technologische achtergrond de kritieke 
elementen zijn voor het structureel 
inlopen van de achterstand door deze 
economieën;

Or. en

Amendement 410
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. betreurt het dat in alle vier de 
landen de meest kwetsbare groepen –
langdurig werklozen, vrouwen, 
migrerende werknemers, gepensioneerden 
en gehandicapten – zwaar getroffen zijn 
en te kampen hebben met een grotere 
werkloosheid en inkomensdaling dan het 
nationale gemiddelde;

Or. en

Amendement 411
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. dringt er bij de lidstaten, en met 
name bij de landen die onder het 
memorandum van overeenstemming 
vallen, op aan om de lonen en de sociale 
uitkeringen te verhogen en het niveau van 
de lonen, inkomens en sociale rechten die 
werden afgenomen te herstellen, om zo de 
ernstige sociale problemen aan te pakken, 
de binnenlandse koopkracht te vergroten, 
de economische activiteit te stimuleren en 
meer en betere banen te scheppen; spoort 
de lidstaten ertoe aan om een beleid te 
voeren om de overheidsdiensten, en met 
name de sociale taken van de overheid, te 
beschermen en te herstellen, door hen te 
voorzien van meer personele en materiële 
middelen, als essentiële voorwaarde om de 
rechten van de bevolking te concretiseren;

Or. pt
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Amendement 412
Paul Murphy, Nikolaos Chountis, Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt dat de toename van de 
armoede, sociale uitsluiting en 
onzekerheid onder de overgrote 
meerderheid van de mensen die in de 
programmalanden wonen wordt 
weerspiegeld door een scherpe stijging 
van de rijkdom van een kleine 
minderheid, bijvoorbeeld in Ierland, waar 
de winsten sinds 2007 met 21 % zijn 
gestegen en volgens de Revenue 
Commissioners het aantal personen met 
een inkomen van meer dan 500 000 euro 
per jaar in 2012 is gestegen naar 3 443, 
van wie het gezamenlijke inkomen 1,8 
miljard euro bedraagt, terwijl meer dan 
1 miljoen van de 2,16 miljoen 
belastingbetalers een inkomen hadden 
van minder dan 30 000 euro;

Or. en

Amendement 413
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. staat afwijzend tegenover de 
ingrijpende bezuinigingen op het 
zorgstelsel die in het kader van het strenge 
begrotingsbeleid worden gestimuleerd 
door de memoranda van 
overeenstemming;

Or. en
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Amendement 414
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. staat afwijzend tegenover de grote 
ongelijkheid in de verdeling van de 
belastingdruk en het oneerlijke en 
agressieve begrotingsbeleid dat in 
Griekenland in de context van de 
memoranda van overeenstemming wordt 
uitgevoerd; wijst erop dat de lage- en 
middeninkomensgroepen, werknemers en 
gepensioneerden zelfs nog zwaarder 
worden getroffen door een reeks nieuwe 
speciale belastingen, maar dat het 
grootkapitaal en multinationale 
ondernemingen zich tegelijkertijd 
schuldig maken aan belastingfraude en 
speculatie; wijst erop dat de belasting voor 
individuele personen is verhoogd van 6,4 
miljard in 2008 naar 7,9 miljard in 2013, 
ondanks de daling van hun inkomen en 
de stijging van de werkloosheid, terwijl de 
vennootschapsbelasting is verlaagd van 
4,7 miljard in 2008 naar 1,6 miljard in 
2013;

Or. en

Amendement 415
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. merkt op dat zelfs de Bank van 
Griekenland in zijn tussentijds verslag 
van december 2013 over het monetair 
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beleid aandringt op het keren van de trend 
om de overgrote meerderheid van de 
burgers die al onevenredig belast zijn, 
buitensporig te belasten, en dringt er bij 
de Griekse overheid op aan 
dienovereenkomstig te handelen en een 
eind te maken aan de 
belastingbescherming van de 
economische oligarchie;

Or. en

Amendement 416
Sharon Bowles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ermee ingenomen dat het programma 
voor Ierland afloopt en dat het programma 
voor Portugal naar verwachting 
binnenkort afloopt; betreurt het dat 
vooruitgang in Griekenland uitblijft, 
ondanks de ongekende hervormingen die 
zijn doorgevoerd;

19. is ermee ingenomen dat het programma 
voor Ierland afloopt en is ingenomen met 
de positieve reactie van de markt op 7 
januari 2014 op de eerste obligatieveiling 
in Ierland sinds de totstandkoming van 
het programma en de hierop volgende 
opwaardering van de ratings van Ierse 
overheidsschulden naar 
investeringsstatus; is ingenomen met de 
ongekende hervormingen die tot nu toe in 
Griekenland zijn doorgevoerd en moedigt 
Griekenland aan zijn binnenlandse 
hervormingsproces voort te zetten om 
ervoor te zorgen dat Griekenland een 
investeringsfase kan ingaan; is er tevens 
mee ingenomen dat het programma voor 
Portugal naar verwachting binnenkort 
afloopt;

Or. en

Amendement 417
Othmar Karas
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ermee ingenomen dat het programma
voor Ierland afloopt en dat het programma 
voor Portugal naar verwachting binnenkort 
afloopt; betreurt het dat vooruitgang in 
Griekenland uitblijft, ondanks de 
ongekende hervormingen die zijn 
doorgevoerd;

19. is ermee ingenomen dat het programma 
voor Ierland afloopt en dat het programma 
voor Portugal naar verwachting binnenkort 
afloopt; betreurt het dat de vooruitgang in 
Griekenland nog onvoldoende is, ondanks 
de ongekende hervormingen die zijn 
doorgevoerd; erkent evenwel dat 
Griekenland volgens een recente OESO-
enquête indrukwekkende vooruitgang 
heeft geboekt bij het verlagen van het 
begrotingstekort en het uitvoeren van 
structurele hervormingen om de 
flexibiliteit van de arbeidsmarkt te 
vergroten en het concurrentievermogen 
van arbeid te verbeteren, waardoor 
Griekenland in de publicatie "Going for 
Growth" het hoogste OESO-cijfer heeft 
voor de reactie op de aanbevolen 
structurele hervormingen;

Or. en

Amendement 418
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ermee ingenomen dat het programma 
voor Ierland afloopt en dat het programma 
voor Portugal naar verwachting binnenkort
afloopt; betreurt het dat vooruitgang in 
Griekenland uitblijft, ondanks de 
ongekende hervormingen die zijn 
doorgevoerd;

19. is ermee ingenomen dat het programma 
voor Ierland met goed resultaat afloopt en 
dat het programma voor Portugal naar 
verwachting binnenkort afloopt, hetgeen 
de doeltreffendheid van de 
overeengekomen maatregelen aantoont;
erkent de aanzienlijke vooruitgang en 
ongekende hervormingen in Griekenland;

Or. de
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Amendement 419
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ermee ingenomen dat het programma 
voor Ierland afloopt en dat het programma 
voor Portugal naar verwachting binnenkort 
afloopt; betreurt het dat vooruitgang in 
Griekenland uitblijft, ondanks de 
ongekende hervormingen die zijn 
doorgevoerd;

19. is ermee ingenomen dat het programma 
voor Ierland afloopt en dat het programma 
voor Portugal naar verwachting binnenkort 
afloopt; betreurt het dat vooruitgang in 
Griekenland uitblijft, ondanks de 
ongekende hervormingen en strenge 
begrotingsbeleidsmaatregelen die zijn 
doorgevoerd; is van mening dat de 
relevantie van de beleidsmaatregelen in de 
mvo's ernstig in twijfel wordt getrokken 
door dit uitblijven van resultaten;

Or. en

Amendement 420
Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Olle Schmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ermee ingenomen dat het programma 
voor Ierland afloopt en dat het programma 
voor Portugal naar verwachting binnenkort 
afloopt; betreurt het dat vooruitgang in 
Griekenland uitblijft, ondanks de 
ongekende hervormingen die zijn 
doorgevoerd;

19. is ermee ingenomen dat het programma 
voor Ierland afloopt en dat het programma 
voor Portugal naar verwachting binnenkort 
afloopt; betreurt het dat de vooruitgang in 
Griekenland ongelijk is, ondanks de 
ongekende hervormingen die zijn 
doorgevoerd, en raadt aan maatregelen te 
nemen die ertoe leiden dat alle partijen 
een eerlijke bijdrage aan de 
belastinginkomsten leveren;

Or. en
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Amendement 421
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ermee ingenomen dat het programma 
voor Ierland afloopt en dat het programma 
voor Portugal naar verwachting binnenkort 
afloopt; betreurt het dat vooruitgang in 
Griekenland uitblijft, ondanks de 
ongekende hervormingen die zijn 
doorgevoerd;

19. is ermee ingenomen dat het programma 
voor Ierland afloopt en dat het programma 
voor Portugal naar verwachting binnenkort 
afloopt; is ingenomen met de ongekende 
budgettaire aanpassing en correctie van 
het tekort op de lopende rekening in 
Griekenland en onderstreept dat de 
hervormingen moeten worden voortgezet 
en vastberadener en met grotere 
verantwoordelijkheidszin moeten worden 
uitgevoerd;

Or. en

Amendement 422
Pat the Cope Gallagher, Brian Crowley, Liam Aylward

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ermee ingenomen dat het programma 
voor Ierland afloopt en dat het programma 
voor Portugal naar verwachting binnenkort 
afloopt; betreurt het dat vooruitgang in
Griekenland uitblijft, ondanks de 
ongekende hervormingen die zijn 
doorgevoerd;

19. is ermee ingenomen dat het programma 
voor Ierland afloopt, hetgeen te danken is 
aan het Ierse volk, dat aanzienlijke 
veerkracht heeft getoond in deze tijden 
van moeilijke bezuinigingen op de 
overheidsuitgaven en 
belastingverhogingen; is ermee 
ingenomen dat het programma voor 
Portugal naar verwachting binnenkort 
afloopt; betreurt het dat vooruitgang in 
Griekenland uitblijft, ondanks de 
ongekende hervormingen die zijn 
doorgevoerd;

Or. en
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Amendement 423
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ermee ingenomen dat het programma 
voor Ierland afloopt en dat het programma 
voor Portugal naar verwachting binnenkort 
afloopt; betreurt het dat vooruitgang in 
Griekenland uitblijft, ondanks de 
ongekende hervormingen die zijn 
doorgevoerd;

19. is ermee ingenomen dat het programma 
voor Ierland afloopt en dat het programma 
voor Portugal naar verwachting binnenkort 
afloopt; wijst op de ongekende budgettaire 
aanpassing en de vele hervormingen die in 
Griekenland zijn doorgevoerd;

Or. en

Amendement 424
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ermee ingenomen dat het programma 
voor Ierland afloopt en dat het programma 
voor Portugal naar verwachting binnenkort 
afloopt; betreurt het dat vooruitgang in 
Griekenland uitblijft, ondanks de 
ongekende hervormingen die zijn 
doorgevoerd;

19. is ermee ingenomen dat het programma 
voor Ierland afloopt en dat het programma 
voor Portugal naar verwachting binnenkort 
afloopt; betreurt het dat vooruitgang in 
Griekenland uitblijft, ondanks de 
ongekende hervormingen die zijn 
doorgevoerd; merkt op dat de antwoorden 
op de vragenlijst van het Parlement over 
het algemeen gebaseerd zijn op een 
positieve beoordeling van het kader en de 
werkzaamheden van de trojka;

Or. en

Amendement 425
Sari Essayah
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ermee ingenomen dat het programma 
voor Ierland afloopt en dat het programma 
voor Portugal naar verwachting binnenkort 
afloopt; betreurt het dat vooruitgang in 
Griekenland uitblijft, ondanks de 
ongekende hervormingen die zijn 
doorgevoerd;

19. is ermee ingenomen dat het programma 
voor Ierland afloopt en dat het programma 
voor Portugal naar verwachting binnenkort 
afloopt; betreurt het gebrek aan 
doeltreffende vooruitgang in Griekenland, 
ondanks de ongekende hervormingen die 
zijn doorgevoerd op enkele gebieden;

Or. fi

Amendement 426
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ermee ingenomen dat het programma 
voor Ierland afloopt en dat het programma 
voor Portugal naar verwachting binnenkort 
afloopt; betreurt het dat vooruitgang in 
Griekenland uitblijft, ondanks de 
ongekende hervormingen die zijn 
doorgevoerd;

19. is ermee ingenomen dat het programma 
voor Ierland afloopt en dat het programma 
voor Portugal naar verwachting binnenkort 
afloopt; stelt vast dat vooruitgang in 
Griekenland vooralsnog uitblijft, ondanks 
de ongekende hervormingen die zijn 
doorgevoerd;

Or. de

Amendement 427
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. is ermee ingenomen dat het programma 
voor Ierland afloopt en dat het programma 
voor Portugal naar verwachting 
binnenkort afloopt; betreurt het dat 
vooruitgang in Griekenland uitblijft, 
ondanks de ongekende hervormingen die 
zijn doorgevoerd;

19. is ermee ingenomen dat het programma 
voor Ierland afloopt; betreurt het dat 
vooruitgang in Griekenland en Portugal 
uitblijft, ondanks de ongekende 
hervormingen die zijn doorgevoerd;

Or. en

Amendement 428
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ermee ingenomen dat het
programma voor Ierland afloopt en dat het 
programma voor Portugal naar 
verwachting binnenkort afloopt; betreurt 
het dat vooruitgang in Griekenland 
uitblijft, ondanks de ongekende 
hervormingen die zijn doorgevoerd;

19. is ingenomen met het einde van de 
missie van de trojka in Ierland en met het 
binnenkort verwachte einde van de missie 
in Portugal; betreurt het dat vooruitgang in 
Griekenland uitblijft, ondanks de 
ongekende hervormingen die zijn 
doorgevoerd;

Or. en

Amendement 429
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ermee ingenomen dat het programma 
voor Ierland afloopt en dat het programma 
voor Portugal naar verwachting binnenkort 
afloopt; betreurt het dat vooruitgang in 

19. is ermee ingenomen dat het programma 
voor Ierland afloopt en dat het programma 
voor Portugal en het programma voor de 
financiële sector voor Spanje naar 
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Griekenland uitblijft, ondanks de 
ongekende hervormingen die zijn 
doorgevoerd;

verwachting binnenkort aflopen; betreurt 
het dat vooruitgang in Griekenland 
uitblijft, ondanks de ongekende 
hervormingen die zijn doorgevoerd;

Or. en

Amendement 430
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ermee ingenomen dat het programma 
voor Ierland afloopt en dat het programma 
voor Portugal naar verwachting binnenkort 
afloopt; betreurt het dat vooruitgang in 
Griekenland uitblijft, ondanks de 
ongekende hervormingen die zijn 
doorgevoerd;

19. is ermee ingenomen dat het programma 
voor Ierland afloopt en dat het programma 
voor Portugal naar verwachting binnenkort 
afloopt; betreurt het dat de vooruitgang in 
Griekenland achterblijft, ondanks de 
ongekende hervormingen die zijn 
doorgevoerd;

Or. en

Amendement 431
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. erkent de zeer veeleisende 
inspanningen die zijn verlangd van 
individuele personen, gezinnen, 
ondernemingen en andere 
maatschappelijke instellingen van de 
landen waar een aanpassingsprogramma 
wordt uitgevoerd;

Or. en
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Amendement 432
Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is ermee ingenomen dat de eerste 
tekenen van herstel in bepaalde 
programmalanden zichtbaar zijn; merkt 
evenwel op dat de hoge werkloosheid 
onaanvaardbaar blijft en onderstreept dat 
aanhoudende, ambitieuze inspanningen 
nog steeds noodzakelijk zijn;

Or. en

Amendement 433
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. vestigt de aandacht op de scherpe 
daling van de bruto-investeringen in vaste 
activa van de overheid als percentage van 
het bbp in de programmalanden tussen 
2008 en 2013, welke drie keer zo groot 
was als de daling voor de eurozone als 
geheel (1,9 tegenover 0,6 procentpunt), 
hetgeen ook weer een belangrijke 
belemmering vormt voor het economisch 
herstel van deze landen;

Or. en

Amendement 434
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. merkt op dat het verschil tussen de 
debetrente op kleine en grote leningen in 
de eurozone tussen 2008 en maart 2013 
meer dan verdubbeld is, waardoor de 
financiële situatie van kmo's negatief 
wordt beïnvloed, en dat de 
programmalanden onevenredig door deze 
ontwikkeling zijn getroffen;

Or. en

Amendement 435
Liem Hoang Ngoc, Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is ingenomen met het feit dat 
Ierland en Portugal in januari 2014 sinds 
de aanvang van hun 
aanpassingsprogramma hun eerste 
schuldemissies hebben verwezenlijkt; is 
van mening dat duurzame groei en het 
scheppen van werkgelegenheid 
noodzakelijk zijn om voor deze landen een 
permanente terugkeer naar de markt om 
in hun financieringsbehoeften te 
voorzien, te kunnen waarborgen; 

Or. en

Amendement 436
Olle Ludvigsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)



AM\1017184NL.doc 51/195 PE528.080v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is bezorgd over de steeds slechter 
functionerende sociale dialoog in de 
programmalanden – wat bijvoorbeeld 
blijkt uit een sterk afnemend 
toepassingsgebied van collectieve 
overeenkomsten in Spanje – en de 
negatieve gevolgen hiervan op de 
arbeidsmarkt; onderstreept dat het 
opvoeren van de sociale dialoog nu de 
sleutel vormt tot het verbeteren van de 
algemene maatschappelijke situatie; 

Or. en

Amendement 437
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. benadrukt dat er in Griekenland 
naar verwachting een primair overschot 
en een overschot op de lopende rekening 
zal worden bereikt dankzij de ongekende 
hervormingen die zijn doorgevoerd, de 
stabiele governance en de grote 
opofferingen van de Griekse burgers; 
onderstreept dat de hervormingen, het 
aanpassingsbeleid en de groeimaatregelen 
moeten worden voortgezet zodat ook 
Griekenland weer toegang kan krijgen tot 
de financiële markten;

Or. en

Amendement 438
Pat the Cope Gallagher, Brian Crowley, Liam Aylward
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. merkt op dat 30 % van de 
bestaande schuldquote voor Ierland 
verband houdt met bankschulden; dringt 
aan op de volledige uitvoering van de 
verbintenis van juni 2012 van de EU-
leiders om de vicieuze cirkel tussen 
banken en overheden te doorbreken en de 
situatie van de Ierse financiële sector 
zodanig nader te onderzoeken dat de 
bankschuldenlast van Ierland 
aanmerkelijk wordt verlicht;

Or. en

Amendement 439
Paul Murphy, Nikolaos Chountis, Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. meent dat het "succesverhaal" van 
Ierland, dat het programma heeft 
verlaten, zeer weinig te maken heeft met 
daadwerkelijke successen die invloed 
hebben op het leven van de mensen; is 
van mening dat dit verhaal vooral berust 
op holle propaganda ter ondersteuning 
van het beleid van de Ierse regering en 
dat Ierland als voorbeeld wordt gesteld om 
de werkende bevolking in Zuid-Europa te 
dwingen om verdere bezuinigingen te 
aanvaarden; merkt op dat Ierland in 
werkelijkheid het hoogste netto-
emigratiesaldo van alle lidstaten heeft, dat 
het investeringsniveau uitgedrukt in 
percentage van het bbp met 10,6 % het 
laagste van de EU is bij een gemiddelde 
van 20 %, dat Ierland nog steeds gebukt 
gaat onder een ondraaglijke schuldenlast 
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die 125 % van het bbp bedraagt en dat de 
particuliere consumptie 12 % lager ligt 
dan in 2008;

Or. en

Amendement 440
Paul Murphy, Nikolaos Chountis, João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. is van mening dat Ierland, ondanks 
de beweringen van de trojka en de Ierse 
regering, zijn "economische 
soevereiniteit" niet heeft teruggekregen 
sinds het verlaten van het programma; 
merkt op dat Ierland niet alleen 
onderworpen is aan het "economisch 
bestuur" van de EU, zoals alle andere 
lidstaten, maar ook nog steeds aan "post-
programmamonitoring" door het IMF en 
"post-programmatoezicht" door de 
Commissie, waaronder begrepen formele 
inspecties en de bevoegdheid om verdere 
bezuinigingen op te leggen; benadrukt dat 
dit ook zal gelden voor de andere landen 
wanneer zij hun programma's verlaten;

Or. en

Amendement 441
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. wijst erop dat een begrotingsbeleid 
moet worden gevoerd om de buitensporige 
uitgavendrang en de bijbehorende 
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verkwisting tegen te gaan, op basis van 
een belastingcomponent die een 
verhoging van de belasting op dividenden 
en winsten en een verlaging van de lasten 
voor werknemers en kleine en middelgrote 
ondernemingen omvat, waarbij de nodige 
middelen moeten worden vrijgemaakt om 
de doeltreffende werking van de staten te 
waarborgen;

Or. pt

Amendement 442
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. wijst op de complete mislukking 
van de begrotingsdoelstellingen van het 
trojkaprogramma in Portugal, waar de 
overheidsschuld van 94 % van het bbp in 
2010 is gestegen naar 127,8 % in 2013; 
wijst verder op de ernstige schade op de 
middellange en lange termijn voor de 
Portugese economie door aanzienlijke 
emigratie van geschoolde werkers en 
gekwalificeerde jongeren en een sterke en 
steeds snellere daling van de 
investeringsbedrijvigheid gedurende de 
gehele periode van het 
aanpassingsprogramma;

Or. en

Amendement 443
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. onderstreept dat er goede economische 
modellen nodig zijn om geloofwaardige en 
efficiënte aanpassingsprogramma’s tot 
stand te brengen; betreurt het dat de juiste 
statistische gegevens en informatie niet 
altijd beschikbaar waren; wijst erop dat in 
Griekenland in de jaren voorafgaand aan 
het programma sprake was van 
grootschalige fraude op dit gebied;

20. onderstreept dat er goede economische 
modellen nodig zijn om geloofwaardige en 
efficiënte aanpassingsprogramma’s tot 
stand te brengen en dat dergelijke goede 
economische modellen met gerichte, 
landspecifieke indicatoren, ontworpen om 
de impact van grote veranderingen te 
berekenen, niet beschikbaar waren; 
betreurt het dat de juiste statistische 
gegevens en informatie niet altijd 
beschikbaar waren; wijst erop dat in 
Griekenland in de jaren voorafgaand aan 
het programma sprake was van 
grootschalige fraude op dit gebied;

Or. fi

Amendement 444
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. onderstreept dat er goede economische 
modellen nodig zijn om geloofwaardige en 
efficiënte aanpassingsprogramma’s tot 
stand te brengen; betreurt het dat de juiste 
statistische gegevens en informatie niet 
altijd beschikbaar waren; wijst erop dat in 
Griekenland in de jaren voorafgaand aan 
het programma sprake was van 
grootschalige fraude op dit gebied;

20. onderstreept dat er goede economische 
modellen nodig zijn om geloofwaardige en 
efficiënte aanpassingsprogramma’s tot 
stand te brengen; betreurt het dat de juiste 
statistische gegevens en informatie niet 
altijd beschikbaar waren;

Or. en

Amendement 445
Burkhard Balz



PE528.080v01-00 56/195 AM\1017184NL.doc

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. onderstreept dat er goede economische 
modellen nodig zijn om geloofwaardige en 
efficiënte aanpassingsprogramma's tot 
stand te brengen; betreurt het dat de juiste 
statistische gegevens en informatie niet 
altijd beschikbaar waren; wijst erop dat in 
Griekenland in de jaren voorafgaand aan 
het programma sprake was van 
grootschalige fraude op dit gebied;

20. onderstreept dat er goede economische 
modellen nodig zijn om geloofwaardige en 
efficiënte aanpassingsprogramma's tot 
stand te brengen, waarbij wordt erkend dat 
er bij economische prognoses doorgaans 
sprake is van een bepaalde mate van 
onzekerheid en onvoorspelbaarheid; 
betreurt het dat de juiste statistische 
gegevens en informatie niet altijd 
beschikbaar waren en dringt nogmaals 
aan op verbetering van de kwaliteit en 
betrouwbaarheid van statistische 
gegevens; wijst erop dat in Griekenland in 
de jaren voorafgaand aan het programma 
sprake was van grootschalige fraude op dit 
gebied;

Or. en

Amendement 446
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. onderstreept dat er goede economische 
modellen nodig zijn om geloofwaardige en 
efficiënte aanpassingsprogramma’s tot 
stand te brengen; betreurt het dat de juiste 
statistische gegevens en informatie niet 
altijd beschikbaar waren; wijst erop dat in 
Griekenland in de jaren voorafgaand aan 
het programma sprake was van 
grootschalige fraude op dit gebied;

20. onderstreept dat er goede economische 
modellen nodig zijn om geloofwaardige en 
efficiënte aanpassingsprogramma’s tot 
stand te brengen; betreurt het dat de juiste 
statistische gegevens en informatie niet 
altijd beschikbaar waren; wijst erop dat in 
Griekenland in de jaren voorafgaand aan 
het programma sprake was van 
grootschalige fraude op dit gebied; merkt 
op dat in Portugal ook werd vastgesteld 
dat de economische indicatoren op basis 
waarvan het mvo werd uitonderhandeld 
en uitgewerkt onjuist waren, wat nadelige 
gevolgen heeft gehad voor de 
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tenuitvoerlegging van het respectieve 
aanpassingsprogramma;

Or. pt

Amendement 447
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. onderstreept dat er goede economische 
modellen nodig zijn om geloofwaardige en 
efficiënte aanpassingsprogramma's tot 
stand te brengen; betreurt het dat de juiste 
statistische gegevens en informatie niet 
altijd beschikbaar waren; wijst erop dat in 
Griekenland in de jaren voorafgaand aan 
het programma sprake was van 
grootschalige fraude op dit gebied;

20. onderstreept dat er goede economische 
modellen nodig zijn om geloofwaardige en
efficiënte aanpassingsprogramma's tot 
stand te brengen; betreurt het dat de juiste 
statistische gegevens en informatie niet 
altijd beschikbaar waren; wijst erop dat in 
Griekenland in de jaren voorafgaand aan 
het programma sprake was van 
grootschalige fraude op dit gebied, die 
gedurende een lange periode beetje bij 
beetje aan het licht werd gebracht en 
waardoor bijgevolg de multiplicatoren, 
prognoses en voorgestelde maatregelen 
moesten worden aangepast;

Or. en

Amendement 448
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. onderstreept dat er goede economische 
modellen nodig zijn om geloofwaardige en 
efficiënte aanpassingsprogramma's tot 
stand te brengen; betreurt het dat de juiste 
statistische gegevens en informatie niet 
altijd beschikbaar waren; wijst erop dat in 

20. onderstreept dat er goede economische 
modellen nodig zijn om geloofwaardige en 
efficiënte aanpassingsprogramma's tot 
stand te brengen; betreurt het dat de juiste 
statistische gegevens en informatie niet 
altijd beschikbaar waren; wijst erop dat in 
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Griekenland in de jaren voorafgaand aan 
het programma sprake was van 
grootschalige fraude op dit gebied;

Griekenland in de jaren voorafgaand aan 
het programma veelvuldig sprake is 
geweest van een verkeerde weergave van 
statistische gegevens en wanbeheer van 
het statische stelsel; is ingenomen met het 
daadkrachtige optreden van de Griekse 
regering om deze problemen met spoed en 
doeltreffend aan te pakken, onder meer 
door de oprichting van het onafhankelijke 
Griekse centraal bureau voor de statistiek 
in maart 2012;

Or. en

Amendement 449
Udo Bullmann, Peter Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. onderstreept dat er goede economische 
modellen nodig zijn om geloofwaardige en 
efficiënte aanpassingsprogramma’s tot 
stand te brengen; betreurt het dat de juiste 
statistische gegevens en informatie niet 
altijd beschikbaar waren; wijst erop dat in 
Griekenland in de jaren voorafgaand aan 
het programma sprake was van 
grootschalige fraude op dit gebied;

20. onderstreept dat er goede economische 
modellen en kennis van de economie 
nodig zijn en dat het neoliberale 
economische model losgelaten moet 
worden om groeibevorderende, 
evenwichtige en democratisch 
gelegitimeerde aanpassingsprogramma’s 
tot stand te brengen; betreurt het dat de 
juiste statistische gegevens en informatie 
niet altijd beschikbaar waren; wijst erop 
dat in Griekenland in de jaren voorafgaand 
aan het programma sprake was van 
grootschalige fraude op dit gebied en er op 
Europees niveau, met inbegrip van de 
staats- en regeringsleiders, geen 
bereidheid was om met passende 
maatregelen te reageren op het kennelijke 
bedrog dat heeft plaatsgevonden;

Or. de
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Amendement 450
Philippe Lamberts, Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. onderstreept dat er goede economische 
modellen nodig zijn om geloofwaardige en 
efficiënte aanpassingsprogramma's tot 
stand te brengen; betreurt het dat de juiste 
statistische gegevens en informatie niet 
altijd beschikbaar waren; wijst erop dat in 
Griekenland in de jaren voorafgaand aan 
het programma sprake was van
grootschalige fraude op dit gebied;

20. onderstreept dat er goede economische 
modellen op het niveau van het specifieke 
land en de gehele eurozone nodig zijn, die 
gebaseerd zijn op voorzichtige 
veronderstellingen, onafhankelijke 
gegevens, betrokkenheid van 
belanghebbenden, transparantie en een 
billijke verdeling van 
aanpassingsinspanningen, om 
geloofwaardige en efficiënte 
aanpassingsprogramma's tot stand te 
brengen; betreurt het dat de juiste 
statistische gegevens en informatie niet 
altijd beschikbaar waren; wijst erop dat in 
Griekenland in de jaren voorafgaand aan 
het programma grootschalige fraude op dit 
gebied heeft plaatsgevonden;

Or. en

Amendement 451
Sampo Terho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. onderstreept dat er goede economische 
modellen nodig zijn om geloofwaardige en 
efficiënte aanpassingsprogramma’s tot 
stand te brengen; betreurt het dat de juiste 
statistische gegevens en informatie niet 
altijd beschikbaar waren; wijst erop dat in 
Griekenland in de jaren voorafgaand aan 
het programma sprake was van 

20. onderstreept dat er goede economische 
modellen nodig zijn om geloofwaardige en 
efficiënte aanpassingsprogramma’s tot 
stand te brengen; betreurt het dat de juiste 
statistische gegevens en informatie niet 
altijd beschikbaar waren; wijst erop dat in 
Griekenland in de jaren voorafgaand aan 
het programma sprake was van 
grootschalige fraude op dit gebied; merkt 



PE528.080v01-00 60/195 AM\1017184NL.doc

NL

grootschalige fraude op dit gebied; op dat het verzuim om dergelijke 
grootschalige fraude te ontdekken wijst op 
onachtzaamheid bij, onder andere, de EU;

Or. fi

Amendement 452
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. onderstreept dat er goede economische 
modellen nodig zijn om geloofwaardige en 
efficiënte aanpassingsprogramma's tot 
stand te brengen; betreurt het dat de juiste 
statistische gegevens en informatie niet 
altijd beschikbaar waren; wijst erop dat in 
Griekenland in de jaren voorafgaand aan 
het programma sprake was van 
grootschalige fraude op dit gebied;

20. onderstreept dat er goede economische 
modellen nodig zijn om geloofwaardige en 
efficiënte aanpassingsprogramma's tot 
stand te brengen; betreurt het dat in een 
aantal situaties de juiste statistische 
gegevens en informatie niet altijd 
beschikbaar waren in de korte tijd die er 
was; wijst erop dat in Griekenland in de 
jaren voorafgaand aan het programma 
sprake was van grootschalige fraude op dit 
gebied;

Or. en

Amendement 453
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. onderstreept dat er goede economische 
modellen nodig zijn om geloofwaardige en 
efficiënte aanpassingsprogramma’s tot 
stand te brengen; betreurt het dat de juiste 
statistische gegevens en informatie niet 
altijd beschikbaar waren; wijst erop dat in 
Griekenland in de jaren voorafgaand aan 

20. onderstreept dat er goede en in de 
praktijk beproefde economische modellen 
nodig zijn om geloofwaardige en efficiënte 
aanpassingsprogramma’s tot stand te 
brengen; betreurt het dat de juiste 
statistische gegevens en informatie niet 
altijd beschikbaar waren; wijst erop dat in 
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het programma sprake was van 
grootschalige fraude op dit gebied;

Griekenland in de jaren voorafgaand aan 
het programma sprake was van 
grootschalige fraude op dit gebied;

Or. de

Amendement 454
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. merkt op dat uit de hoorzittingen 
met vertegenwoordigers van de 
Commissie, de ECB, het ESM en het IMF 
is gebleken dat de lidstaten waar een 
aanpassingsprogramma wordt uitgevoerd 
niets anders konden doen dan de 
aanpassing ondergaan; begrijpt verder uit 
de hoorzittingen dat de economische en 
maatschappelijke gevolgen, die al zeer 
groot en pijnlijk zijn, nog vele malen 
groter zouden geweest in het geval van 
een wanordelijk faillissement;

Or. en

Amendement 455
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. wijst er wat Griekenland betreft op 
dat het gedurende de jaren die aan de 
vaststelling van het programma 
voorafgingen ontbrak aan geschikte 
controlemechanismen en duidelijke 
instrumenten om het tekort te berekenen, 
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zowel op Europees als op nationaal 
niveau, en dat er verschillen zijn tussen 
regeringen met betrekking tot de manier 
waarop begrotingsgegevens worden 
berekend;

Or. el

Amendement 456
Jürgen Klute, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. benadrukt dat het verschil tussen 
de rentetarieven van met name Griekse en 
Duitse staatsobligaties pas kleiner werd 
na de aankondiging van de ECB van het 
OMT-programma, hetgeen erop duidt dat 
de aanpassingsprogramma's met het oog 
op crisisbeheersing hebben gefaald;

Or. en

Amendement 457
Jürgen Klute, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. is van mening dat, uit politiek 
oogpunt, het Europese project niet kan 
voortbestaan met een permanente 
verdeling in crediteur- en 
debiteurlidsaten; merkt op dat, uit 
economisch oogpunt, het besluit van de 
Eurogroep tegen een begrotingsunie en 
vóór het dwingen van een aantal lidstaten 
tot interne devaluatie, de eurozone als 
geheel in een permanente recessie brengt, 
met toenemende werkloosheid en deflatie, 
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en dat de mondiale economie hierdoor 
gevaar blijft lopen;

Or. en

Amendement 458
Jürgen Klute, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 quater. herinnert aan het feit dat wat 
als een begrotingscrisis werd beschouwd, 
in werkelijkheid een crisis met betrekking 
tot de betalingsbalans is, gecombineerd 
met een crisis in de bankensector; 
betreurt de verder toenemende 
economische onevenwichtigheden tussen 
lidstaten met een grote exporterende 
industrie en lidstaten met een lagere 
export, terwijl de inflatie in een aantal 
lidstaten aanmerkelijk lager was dan 2 % 
en in andere landen aanmerkelijk hoger, 
en dat deze wanverhouding de vorming 
van economische onevenwichtigheden 
tussen deze lidstaten verder versterkt; 
merkt derhalve op dat vanuit feitelijk 
oogpunt het opleggen van gedwongen 
bezuinigingen in de meeste crisislanden
niet gerechtvaardigd was, met name in het 
geval van Ierland, Spanje en Cyprus; 
merkt op dat er in Ierland tussen 2000 en 
2007 alleen in 2002 sprake was van een 
tekort op de overheidsbegroting, van 
slechts 0,4 % van het bbp;

Or. en

Amendement 459
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Paul Murphy
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. is van mening dat het 
memorandum van overeenstemming met 
Portugal een miljoenenpakket is geweest 
van steun en garanties voor banken en 
grote economische concerns, waarbij 
belastinggeld werd gebruikt voor 
beursmanipulaties en speculatie op de 
financiële markten;

Or. pt

Amendement 460
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat dankzij de financiële 
bijstand op korte termijn een 
staatsschuldencrisis is voorkomen, die 
extreem ernstige economische en sociale 
gevolgen zou hebben gehad, en waarvan 
de spill-overeffecten op andere landen 
niet te overzien zouden zijn geweest en 
vermoedelijk geleid zouden hebben tot een 
gedwongen vertrek van landen uit de 
eurozone; merkt verder op dat er geen 
garanties zijn dat dit voor de lange termijn 
vermeden kan worden; merkt verder op 
dat de financiële bijstand en het 
aanpassingsprogramma in Griekenland 
noch een ordentelijk faillissement, noch het 
overspringen van de crisis naar andere 
lidstaten hebben kunnen voorkomen;
betreurt de economische en sociale 
achteruitgang die aan het licht kwam toen 
de fiscale en macro-economische 

21. merkt op dat dankzij de financiële 
bijstand op korte termijn een 
staatsschuldencrisis is voorkomen, die 
extreem ernstige economische en sociale 
gevolgen zou hebben gehad; merkt verder 
op dat de financiële bijstand en het 
aanpassingsprogramma in Griekenland 
noch een ordentelijk faillissement, noch het 
overspringen van de crisis naar andere 
lidstaten hebben kunnen voorkomen;
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correcties werden doorgevoerd;

Or. de

Amendement 461
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat dankzij de financiële 
bijstand op korte termijn een 
staatsschuldencrisis is voorkomen, die 
extreem ernstige economische en sociale 
gevolgen zou hebben gehad, en waarvan 
de spill-overeffecten op andere landen 
niet te overzien zouden zijn geweest en 
vermoedelijk geleid zouden hebben tot een 
gedwongen vertrek van landen uit de 
eurozone; merkt verder op dat er geen 
garanties zijn dat dit voor de lange termijn 
vermeden kan worden; merkt verder op 
dat de financiële bijstand en het 
aanpassingsprogramma in Griekenland 
noch een ordentelijk faillissement, noch het 
overspringen van de crisis naar andere 
lidstaten hebben kunnen voorkomen; 
betreurt de economische en sociale 
achteruitgang die aan het licht kwam toen 
de fiscale en macro-economische 
correcties werden doorgevoerd;

21. merkt op dat dankzij de financiële 
bijstand op korte termijn een 
staatsschuldencrisis is voorkomen, die 
extreem ernstige economische en sociale 
gevolgen zou hebben gehad; merkt verder 
op dat de financiële bijstand en het 
aanpassingsprogramma in Griekenland 
noch een ordentelijk faillissement, noch het 
overspringen van de crisis naar andere 
lidstaten hebben kunnen voorkomen;

Or. en

Amendement 462
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat dankzij de financiële 
bijstand op korte termijn een 
staatsschuldencrisis is voorkomen, die 
extreem ernstige economische en sociale 
gevolgen zou hebben gehad, en waarvan de 
spill-overeffecten op andere landen niet te 
overzien zouden zijn geweest en 
vermoedelijk geleid zouden hebben tot een 
gedwongen vertrek van landen uit de 
eurozone; merkt verder op dat er geen 
garanties zijn dat dit voor de lange termijn 
vermeden kan worden; merkt verder op 
dat de financiële bijstand en het 
aanpassingsprogramma in Griekenland 
noch een ordentelijk faillissement, noch het 
overspringen van de crisis naar andere 
lidstaten hebben kunnen voorkomen; 
betreurt de economische en sociale 
achteruitgang die aan het licht kwam toen
de fiscale en macro-economische correcties 
werden doorgevoerd;

21. merkt op dat dankzij de financiële 
bijstand op korte termijn een 
staatsschuldencrisis is voorkomen, die 
extreem ernstige economische en sociale 
gevolgen zou hebben gehad, en waarvan de 
spill-overeffecten op andere landen niet te 
overzien zouden zijn geweest en 
vermoedelijk geleid zouden hebben tot een 
gedwongen vertrek van landen uit de 
eurozone; merkt op dat de financiële 
bijstand en het onvoldoende ten uitvoer 
gelegde eerste aanpassingsprogramma in 
Griekenland noch een ordentelijk 
faillissement, noch het overspringen van de 
crisis naar andere lidstaten hebben kunnen 
voorkomen; betreurt de economische en 
sociale achteruitgang die aan het licht 
kwam toen de fiscale en macro-
economische correcties uiteindelijk toch 
werden doorgevoerd;

Or. de

Amendement 463
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat dankzij de financiële 
bijstand op korte termijn een 
staatsschuldencrisis is voorkomen, die 
extreem ernstige economische en sociale 
gevolgen zou hebben gehad, en waarvan de 
spill-overeffecten op andere landen niet te 
overzien zouden zijn geweest en 
vermoedelijk geleid zouden hebben tot een 
gedwongen vertrek van landen uit de 
eurozone; merkt verder op dat er geen 
garanties zijn dat dit voor de lange termijn 

21. merkt op dat dankzij de financiële 
bijstand op korte termijn een 
staatsschuldencrisis is voorkomen, die 
extreem ernstige economische en sociale 
gevolgen zou hebben gehad, en waarvan de 
spill-overeffecten op andere landen niet te 
overzien zouden zijn geweest en 
vermoedelijk geleid zouden hebben tot een 
gedwongen vertrek van landen uit de 
eurozone; merkt verder op dat ondanks 
bepaalde tekortkomingen in de 
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vermeden kan worden; merkt verder op 
dat de financiële bijstand en het 
aanpassingsprogramma in Griekenland 
noch een ordentelijk faillissement, noch 
het overspringen van de crisis naar 
andere lidstaten hebben kunnen 
voorkomen; betreurt de economische en 
sociale achteruitgang die aan het licht 
kwam toen de fiscale en macro-
economische correcties werden 
doorgevoerd;

besluitvorming, de integriteit van de 
eurozone is gewaarborgd en nu 
onherroepelijk is; betreurt de economische 
en sociale achteruitgang die aan het licht 
kwam toen de fiscale en macro-
economische correcties werden 
doorgevoerd;

Or. en

Amendement 464
Lorenzo Fontana, Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat dankzij de financiële 
bijstand op korte termijn een 
staatsschuldencrisis is voorkomen, die
extreem ernstige economische en sociale 
gevolgen zou hebben gehad, en waarvan de 
spill-overeffecten op andere landen niet te 
overzien zouden zijn geweest en 
vermoedelijk geleid zouden hebben tot een 
gedwongen vertrek van landen uit de 
eurozone; merkt verder op dat er geen 
garanties zijn dat dit voor de lange termijn 
vermeden kan worden; merkt verder op 
dat de financiële bijstand en het 
aanpassingsprogramma in Griekenland 
noch een ordentelijk faillissement, noch het 
overspringen van de crisis naar andere 
lidstaten hebben kunnen voorkomen; 
betreurt de economische en sociale 
achteruitgang die aan het licht kwam toen 
de fiscale en macro-economische correcties 
werden doorgevoerd;

21. merkt op dat de programma's in 
verband met de financiële bijstand extreem 
ernstige economische en sociale gevolgen 
hebben gehad waarvan de spill-
overeffecten op andere landen niet te 
overzien waren; merkt verder op dat de 
financiële bijstand en het 
aanpassingsprogramma in Griekenland 
noch een ordentelijk faillissement, noch het 
overspringen van de crisis naar andere 
lidstaten hebben kunnen voorkomen; 
betreurt de economische en sociale 
achteruitgang die aan het licht kwam toen 
de fiscale en macro-economische correcties 
werden doorgevoerd;

Or. it
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Amendement 465
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat dankzij de financiële 
bijstand op korte termijn een 
staatsschuldencrisis is voorkomen, die 
extreem ernstige economische en sociale 
gevolgen zou hebben gehad, en waarvan de 
spill-overeffecten op andere landen niet te 
overzien zouden zijn geweest en 
vermoedelijk geleid zouden hebben tot een 
gedwongen vertrek van landen uit de 
eurozone; merkt verder op dat er geen 
garanties zijn dat dit voor de lange termijn 
vermeden kan worden; merkt verder op dat 
de financiële bijstand en het 
aanpassingsprogramma in Griekenland 
noch een ordentelijk faillissement, noch het 
overspringen van de crisis naar andere 
lidstaten hebben kunnen voorkomen;
betreurt de economische en sociale 
achteruitgang die aan het licht kwam toen 
de fiscale en macro-economische correcties 
werden doorgevoerd;

21. merkt op dat dankzij de financiële 
bijstand op korte termijn een 
staatsschuldencrisis is voorkomen, die 
extreem ernstige economische en sociale 
gevolgen zou hebben gehad, en waarvan de 
spill-overeffecten op andere landen niet te 
overzien zouden zijn geweest en 
vermoedelijk geleid zouden hebben tot een 
gedwongen vertrek van landen uit de 
eurozone; merkt verder op dat er geen 
garanties zijn dat dit voor de lange termijn 
vermeden kan worden; merkt verder op dat 
de financiële bijstand en het 
aanpassingsprogramma in Griekenland 
noch een ordentelijk faillissement, noch het 
overspringen van de crisis naar andere 
lidstaten hebben kunnen voorkomen; 
betreurt de economische en sociale 
achteruitgang die aan het licht kwam toen 
de fiscale en macro-economische correcties 
werden doorgevoerd; beklemtoont dat de 
draconische bezuinigingsplannen er niet 
in geslaagd zijn het marktvertrouwen te 
herstellen en dat de hoge renteverschillen 
op staatsschuldinstrumenten slechts 
langzaam zijn gaan dalen nadat de ECB 
in augustus 2012 uiteindelijk haar 
programma voor rechtstreekse monetaire 
transacties heeft aangekondigd; 

Or. en

Amendement 466
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat dankzij de financiële 
bijstand op korte termijn een 
staatsschuldencrisis is voorkomen, die 
extreem ernstige economische en sociale 
gevolgen zou hebben gehad, en waarvan de 
spill-overeffecten op andere landen niet te 
overzien zouden zijn geweest en 
vermoedelijk geleid zouden hebben tot een 
gedwongen vertrek van landen uit de 
eurozone; merkt verder op dat er geen 
garanties zijn dat dit voor de lange termijn 
vermeden kan worden; merkt verder op dat 
de financiële bijstand en het 
aanpassingsprogramma in Griekenland 
noch een ordentelijk faillissement, noch het 
overspringen van de crisis naar andere 
lidstaten hebben kunnen voorkomen; 
betreurt de economische en sociale 
achteruitgang die aan het licht kwam toen 
de fiscale en macro-economische correcties 
werden doorgevoerd;

21. is bijzonder verheugd dat de 
hoofddoelstelling van de financiële 
bijstand op korte termijn werd behaald, 
namelijk een staatsschuldencrisis 
voorkomen, die extreem ernstige 
economische en sociale gevolgen zou 
hebben gehad, en waarvan de spill-
overeffecten op andere landen niet te 
overzien zouden zijn geweest en 
vermoedelijk geleid zouden hebben tot een 
gedwongen vertrek van landen uit de 
eurozone; merkt echter op dat er geen 
garanties zijn dat dit voor de lange termijn 
vermeden kan worden; merkt verder op dat 
de financiële bijstand en het 
aanpassingsprogramma in Griekenland 
noch een ordentelijk faillissement, noch het 
overspringen van de crisis naar andere 
lidstaten hebben kunnen voorkomen; 
betreurt de economische en sociale 
achteruitgang die aan het licht kwam toen 
de fiscale en macro-economische correcties 
werden doorgevoerd;

Or. en

Amendement 467
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat dankzij de financiële 
bijstand op korte termijn een 
staatsschuldencrisis is voorkomen, die 
extreem ernstige economische en sociale 
gevolgen zou hebben gehad, en waarvan de 
spill-overeffecten op andere landen niet te 
overzien zouden zijn geweest en 
vermoedelijk geleid zouden hebben tot een 
gedwongen vertrek van landen uit de 

21. merkt op dat dankzij de financiële 
bijstand op korte termijn een 
staatsschuldencrisis is voorkomen, die 
extreem ernstige economische en sociale 
gevolgen zou hebben gehad, en waarvan de 
spill-overeffecten op andere landen niet te 
overzien zouden zijn geweest en 
vermoedelijk geleid zouden hebben tot een 
gedwongen vertrek van landen uit de 
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eurozone; merkt verder op dat er geen 
garanties zijn dat dit voor de lange termijn 
vermeden kan worden; merkt verder op 
dat de financiële bijstand en het 
aanpassingsprogramma in Griekenland 
noch een ordentelijk faillissement, noch het 
overspringen van de crisis naar andere 
lidstaten hebben kunnen voorkomen; 
betreurt de economische en sociale 
achteruitgang die aan het licht kwam toen 
de fiscale en macro-economische correcties 
werden doorgevoerd;

eurozone; merkt verder op dat de financiële 
bijstand en het aanpassingsprogramma in 
Griekenland noch een ordentelijk 
faillissement, noch het overspringen van de 
crisis naar andere lidstaten hebben kunnen 
voorkomen; betreurt de economische en 
sociale achteruitgang die aan het licht 
kwam toen de fiscale en macro-
economische correcties werden 
doorgevoerd;

Or. pt

Amendement 468
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat dankzij de financiële 
bijstand op korte termijn een 
staatsschuldencrisis is voorkomen, die 
extreem ernstige economische en sociale 
gevolgen zou hebben gehad, en waarvan de 
spill-overeffecten op andere landen niet te 
overzien zouden zijn geweest en 
vermoedelijk geleid zouden hebben tot een 
gedwongen vertrek van landen uit de 
eurozone; merkt verder op dat er geen 
garanties zijn dat dit voor de lange termijn 
vermeden kan worden; merkt verder op dat 
de financiële bijstand en het 
aanpassingsprogramma in Griekenland 
noch een ordentelijk faillissement, noch het 
overspringen van de crisis naar andere 
lidstaten hebben kunnen voorkomen; 
betreurt de economische en sociale 
achteruitgang die aan het licht kwam toen 
de fiscale en macro-economische correcties 
werden doorgevoerd;

21. merkt op dat dankzij de financiële 
bijstand op korte termijn een 
staatsschuldencrisis is voorkomen, die 
extreem ernstige economische en sociale 
gevolgen zou hebben gehad, en waarvan de 
spill-overeffecten op andere landen niet te 
overzien zouden zijn geweest en 
vermoedelijk geleid zouden hebben tot een 
gedwongen vertrek van landen uit de 
eurozone; merkt verder op dat er geen 
garanties zijn dat dit voor de lange termijn 
vermeden kan worden; merkt verder op dat 
de financiële bijstand en het 
aanpassingsprogramma in Griekenland 
noch een ordentelijk faillissement, noch het 
overspringen van de crisis naar andere 
lidstaten hebben kunnen voorkomen; 
betreurt de economische en sociale 
achteruitgang die aan het licht kwam toen 
de fiscale en macro-economische correcties 
werden doorgevoerd en pleit ervoor om 
dergelijke gevolgen in herziene 
beleidsmaatregelen in aanmerking te 



AM\1017184NL.doc 71/195 PE528.080v01-00

NL

nemen;

Or. en

Amendement 469
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat dankzij de financiële 
bijstand op korte termijn een 
staatsschuldencrisis is voorkomen, die 
extreem ernstige economische en sociale 
gevolgen zou hebben gehad, en waarvan de 
spill-overeffecten op andere landen niet te 
overzien zouden zijn geweest en 
vermoedelijk geleid zouden hebben tot een 
gedwongen vertrek van landen uit de 
eurozone; merkt verder op dat er geen 
garanties zijn dat dit voor de lange termijn 
vermeden kan worden; merkt verder op 
dat de financiële bijstand en het 
aanpassingsprogramma in Griekenland 
noch een ordentelijk faillissement, noch het 
overspringen van de crisis naar andere 
lidstaten hebben kunnen voorkomen; 
betreurt de economische en sociale 
achteruitgang die aan het licht kwam toen 
de fiscale en macro-economische correcties 
werden doorgevoerd;

21. merkt op dat dankzij de financiële 
bijstand op korte termijn een 
staatsschuldencrisis is voorkomen, die 
extreem ernstige economische en sociale 
gevolgen zou hebben gehad, en waarvan de 
spill-overeffecten op andere landen niet te 
overzien zouden zijn geweest en 
vermoedelijk geleid zouden hebben tot een 
gedwongen vertrek van landen uit de 
eurozone; merkt verder op dat de financiële 
bijstand en het aanpassingsprogramma in 
Griekenland noch een ordentelijk 
faillissement, noch het overspringen van de 
crisis naar andere lidstaten hebben kunnen 
voorkomen; betreurt diep de economische 
en sociale achteruitgang die aan het licht 
kwam toen de fiscale en macro-
economische correcties werden 
doorgevoerd;

Or. en

Amendement 470
Sampo Terho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat dankzij de financiële 
bijstand op korte termijn een 
staatsschuldencrisis is voorkomen, die 
extreem ernstige economische en sociale 
gevolgen zou hebben gehad, en waarvan de 
spill-overeffecten op andere landen niet te 
overzien zouden zijn geweest en 
vermoedelijk geleid zouden hebben tot een 
gedwongen vertrek van landen uit de 
eurozone; merkt verder op dat er geen 
garanties zijn dat dit voor de lange termijn 
vermeden kan worden; merkt verder op dat 
de financiële bijstand en het 
aanpassingsprogramma in Griekenland 
noch een ordentelijk faillissement, noch het 
overspringen van de crisis naar andere 
lidstaten hebben kunnen voorkomen; 
betreurt de economische en sociale 
achteruitgang die aan het licht kwam toen 
de fiscale en macro-economische correcties 
werden doorgevoerd;

21. merkt op dat dankzij de financiële 
bijstand op korte termijn een 
staatsschuldencrisis is voorkomen, die 
extreem ernstige economische en sociale 
gevolgen zou hebben gehad, en waarvan de 
spill-overeffecten op andere landen niet te 
overzien zouden zijn geweest en 
vermoedelijk geleid zouden hebben tot een 
gedwongen vertrek van landen uit de 
eurozone; benadrukt dat er geen garanties 
zijn dat dit voor de lange termijn vermeden 
kan worden; benadrukt verder dat de 
financiële bijstand en het 
aanpassingsprogramma in Griekenland 
noch een ordentelijk faillissement, noch het 
overspringen van de crisis naar andere 
lidstaten hebben kunnen voorkomen; 
betreurt de economische en sociale 
achteruitgang die aan het licht kwam toen 
de fiscale en macro-economische correcties 
werden doorgevoerd;

Or. fi

Amendement 471
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat dankzij de financiële 
bijstand op korte termijn een 
staatsschuldencrisis is voorkomen, die 
extreem ernstige economische en sociale 
gevolgen zou hebben gehad, en waarvan de 
spill-overeffecten op andere landen niet te 
overzien zouden zijn geweest en 
vermoedelijk geleid zouden hebben tot een 
gedwongen vertrek van landen uit de 
eurozone; merkt verder op dat er geen 

21. merkt op dat dankzij de financiële 
bijstand op korte termijn een 
staatsschuldencrisis is voorkomen, die 
extreem ernstige economische en sociale 
gevolgen zou hebben gehad, en waarvan de 
spill-overeffecten op andere landen niet te 
overzien zouden zijn geweest en 
vermoedelijk geleid zouden hebben tot een 
gedwongen vertrek van landen uit de 
eurozone; merkt verder op dat er geen 
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garanties zijn dat dit voor de lange termijn 
vermeden kan worden; merkt verder op dat 
de financiële bijstand en het 
aanpassingsprogramma in Griekenland 
noch een ordentelijk faillissement, noch het 
overspringen van de crisis naar andere 
lidstaten hebben kunnen voorkomen; 
betreurt de economische en sociale 
achteruitgang die aan het licht kwam toen
de fiscale en macro-economische correcties 
werden doorgevoerd;

garanties zijn dat dit voor de lange termijn 
vermeden kan worden; merkt verder op dat 
de financiële bijstand en het 
aanpassingsprogramma in Griekenland 
noch een ordentelijk faillissement, noch het 
overspringen van de crisis naar andere 
lidstaten hebben kunnen voorkomen; 
betreurt de economische en sociale 
achteruitgang die is versterkt door de 
fiscale en macro-economische correcties 
die werden doorgevoerd;

Or. en

Amendement 472
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat dankzij de financiële 
bijstand op korte termijn een 
staatsschuldencrisis is voorkomen, die 
extreem ernstige economische en sociale 
gevolgen zou hebben gehad, en waarvan de 
spill-overeffecten op andere landen niet te 
overzien zouden zijn geweest en 
vermoedelijk geleid zouden hebben tot een 
gedwongen vertrek van landen uit de 
eurozone; merkt verder op dat er geen 
garanties zijn dat dit voor de lange termijn 
vermeden kan worden; merkt verder op dat 
de financiële bijstand en het 
aanpassingsprogramma in Griekenland 
noch een ordentelijk faillissement, noch het 
overspringen van de crisis naar andere 
lidstaten hebben kunnen voorkomen; 
betreurt de economische en sociale 
achteruitgang die aan het licht kwam toen 
de fiscale en macro-economische correcties 
werden doorgevoerd;

21. merkt op dat dankzij de financiële 
bijstand op korte termijn een 
staatsschuldencrisis is voorkomen, die 
extreem ernstige economische en sociale 
gevolgen zou hebben gehad, en waarvan de 
spill-overeffecten op andere landen niet te 
overzien zouden zijn geweest en 
vermoedelijk geleid zouden hebben tot een 
gedwongen vertrek van landen uit de 
eurozone; merkt verder op dat er geen 
garanties zijn dat dit voor de lange termijn 
vermeden kan worden; merkt verder op dat 
de financiële bijstand en het 
aanpassingsprogramma in Griekenland 
noch een ordentelijk faillissement, noch het 
overspringen van de crisis naar andere 
lidstaten hebben kunnen voorkomen; 
betreurt de economische en sociale 
achteruitgang die aan het licht kwam toen 
de economische crisis opkwam en in 
reactie hierop de fiscale en macro-
economische correcties werden 
doorgevoerd;
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Or. fi

Amendement 473
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat dankzij de financiële 
bijstand op korte termijn een 
staatsschuldencrisis is voorkomen, die 
extreem ernstige economische en sociale 
gevolgen zou hebben gehad, en waarvan de 
spill-overeffecten op andere landen niet te 
overzien zouden zijn geweest en 
vermoedelijk geleid zouden hebben tot een 
gedwongen vertrek van landen uit de 
eurozone; merkt verder op dat er geen 
garanties zijn dat dit voor de lange termijn 
vermeden kan worden; merkt verder op dat 
de financiële bijstand en het 
aanpassingsprogramma in Griekenland 
noch een ordentelijk faillissement, noch het 
overspringen van de crisis naar andere 
lidstaten hebben kunnen voorkomen; 
betreurt de economische en sociale
achteruitgang die aan het licht kwam toen 
de fiscale en macro-economische correcties 
werden doorgevoerd;

21. merkt op dat dankzij de financiële 
bijstand op korte termijn een 
staatsschuldencrisis is voorkomen, die 
extreem ernstige economische en sociale 
gevolgen zou hebben gehad, en waarvan de 
spill-overeffecten op andere landen niet te 
overzien zouden zijn geweest en 
vermoedelijk geleid zouden hebben tot een 
gedwongen vertrek van landen uit de 
eurozone; merkt verder op dat er geen 
garanties zijn dat dit voor de lange termijn 
vermeden kan worden; merkt verder op dat 
de financiële bijstand en het 
aanpassingsprogramma in Griekenland 
noch een ordentelijk faillissement, noch het 
overspringen van de crisis naar andere 
lidstaten hebben kunnen voorkomen; 
betreurt de achteruitgang van de 
economische groei en de sociale welvaart, 
die aan het licht kwam toen de fiscale en 
macro-economische correcties werden 
doorgevoerd;

Or. hu

Amendement 474
Udo Bullmann, Peter Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat dankzij de financiële 
bijstand op korte termijn een 
staatsschuldencrisis is voorkomen, die 
extreem ernstige economische en sociale 
gevolgen zou hebben gehad, en waarvan de 
spill-overeffecten op andere landen niet te 
overzien zouden zijn geweest en 
vermoedelijk geleid zouden hebben tot een 
gedwongen vertrek van landen uit de 
eurozone; merkt verder op dat er geen 
garanties zijn dat dit voor de lange termijn 
vermeden kan worden; merkt verder op dat 
de financiële bijstand en het 
aanpassingsprogramma in Griekenland 
noch een ordentelijk faillissement, noch het 
overspringen van de crisis naar andere 
lidstaten hebben kunnen voorkomen; 
betreurt de economische en sociale 
achteruitgang die aan het licht kwam toen
de fiscale en macro-economische correcties 
werden doorgevoerd;

21. merkt op dat dankzij de financiële 
bijstand op korte termijn een 
staatsschuldencrisis is voorkomen, die 
extreem ernstige economische en sociale 
gevolgen zou hebben gehad, en waarvan de 
spill-overeffecten op andere landen niet te 
overzien zouden zijn geweest en 
vermoedelijk geleid zouden hebben tot een 
gedwongen vertrek van landen uit de 
eurozone; merkt verder op dat er geen 
garanties zijn dat dit voor de lange termijn 
vermeden kan worden; merkt verder op dat 
de financiële bijstand en het 
aanpassingsprogramma in Griekenland 
noch een ordentelijk faillissement, noch het 
overspringen van de crisis naar andere 
lidstaten hebben kunnen voorkomen; 
betreurt de economische en sociale 
achteruitgang die ook is opgetreden als 
gevolg van de in verkeerde banen geleide 
fiscale en macro-economische correcties;

Or. de

Amendement 475
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat dankzij de financiële 
bijstand op korte termijn een 
staatsschuldencrisis is voorkomen, die 
extreem ernstige economische en sociale 
gevolgen zou hebben gehad, en waarvan de 
spill-overeffecten op andere landen niet te 
overzien zouden zijn geweest en 
vermoedelijk geleid zouden hebben tot een 
gedwongen vertrek van landen uit de 
eurozone; merkt verder op dat er geen 
garanties zijn dat dit voor de lange termijn 

21. merkt op dat dankzij de financiële 
bijstand op korte termijn een 
staatsschuldencrisis is voorkomen, die 
extreem ernstige economische en sociale 
gevolgen zou hebben gehad, en waarvan de 
spill-overeffecten op andere landen niet te 
overzien zouden zijn geweest en 
vermoedelijk geleid zouden hebben tot een 
gedwongen vertrek van landen uit de 
eurozone; merkt verder op dat er geen 
garanties zijn dat dit voor de lange termijn 
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vermeden kan worden; merkt verder op dat 
de financiële bijstand en het 
aanpassingsprogramma in Griekenland 
noch een ordentelijk faillissement, noch het 
overspringen van de crisis naar andere 
lidstaten hebben kunnen voorkomen; 
betreurt de economische en sociale 
achteruitgang die aan het licht kwam toen 
de fiscale en macro-economische correcties 
werden doorgevoerd;

vermeden kan worden; merkt verder op dat 
de financiële bijstand en het 
aanpassingsprogramma in Griekenland 
noch een ordentelijk faillissement, noch het 
overspringen van de crisis naar andere 
lidstaten hebben kunnen voorkomen; 
betreurt de spiraal van economische en 
sociale achteruitgang die aan het licht 
kwam toen de fiscale en macro-
economische correcties werden 
doorgevoerd;

Or. en

Amendement 476
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. betreurt dat de besluitvorming op 
Europees niveau tijdens de crisis af en toe 
versnipperd, onsamenhangend en 
aarzelend was en merkt op dat deze 
tekortkomingen een negatieve invloed 
hebben gehad op de crisislanden en spill-
overeffecten hebben bevorderd;

Or. en

Amendement 477
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. betreurt dat de uitgestelde 
herstructurering van de Griekse 
staatsschuld en de ontoereikende 
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bijdragen van hoge privé-inkomens en -
vermogens, vooral door de tegenstand van 
EU-onderdelen van de trojka, en meer 
bepaald de ECB, de vooruitzichten van 
het land op een houdbare schuldenlast in 
het gedrang hebben gebracht; wijst erop 
dat de gehele historische ervaring van de 
staatsschuldencrisis heeft uitgewezen dat 
de herstructureringen van schulden vaak 
te laat zijn gekomen en ontoereikend 
waren, zodat ze het economische herstel 
hebben belemmerd, investeringen hebben 
ontmoedigd en particuliere kredietgevers 
de kans hebben gegeven om hun slag te 
slaan in de aanloop naar de 
onvermijdelijke herstructurering 
waardoor de officiële kredietgevers –
namelijk de belastingbetalers – de last 
moesten dragen; 

Or. en

Amendement 478
Philippe Lamberts, Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. betreurt de formalistische reactie 
van de ECB met betrekking tot het feit dat 
zij geen bezwaar heeft tegen programma’s 
voor Noodliquiditeitssteun die 
klaarblijkelijk niet in overeenstemming 
waren met de regels van de ECB 
betreffende de steun aan insolvente 
financiële instellingen. beklemtoont dat de 
procedures misschien wel werden gevolgd, 
maar dat, omdat er geen bezwaren zijn 
geuit, financiering is verstrekt aan 
insolvente banken;

Or. en
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Amendement 479
Sharon Bowles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. merkt op dat toen het in 
Griekenland tot inbreng van de 
particuliere sector kwam, de 
buitenkanseffecten voor het bankwezen 
op Cyprus onvoldoende in aanmerking 
zijn genomen, ondanks het feit dat deze 
kwestie tijdig ter sprake was gebracht en 
er wordt ook geopperd dat activa in 
verband met enkele grotere lidstaten eens 
te meer werden beschermd;

Or. en

Amendement 480
Auke Zijlstra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. merkt op dat de trojka vanaf het begin 
gedetailleerde documenten heeft 
uitgebracht over de diagnose, de strategie 
om de problemen aan te pakken, een set 
samen met de nationale regering 
uitgewerkte beleidsmaatregelen en 
economische prognoses, die allemaal 
regelmatig worden bijgesteld;

Schrappen

Or. en

Amendement 481
Markus Ferber
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. betreurt echter de soms te optimistische 
aannames van de trojka, in het bijzonder 
met betrekking tot de groei, maar ook de 
onvoldoende onderkenning van de 
politieke weerstand tegen verandering in 
sommige lidstaten; betreurt het feit dat dit 
ook van invloed is geweest op de analyse 
door de trojka van de samenhang tussen 
begrotingsconsolidatie en groei; merkt op
dat als gevolg hiervan de 
begrotingsdoelstellingen niet zijn gehaald;

23. betreurt de soms te optimistische 
aannames van de trojka; betreurt dat de 
begrotingsdoelstellingen mede als gevolg 
van een moeizame uitvoering van de 
programma's niet zijn gehaald;

Or. de

Amendement 482
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. betreurt echter de soms te optimistische 
aannames van de trojka, in het bijzonder 
met betrekking tot de groei, maar ook de 
onvoldoende onderkenning van de 
politieke weerstand tegen verandering in 
sommige lidstaten; betreurt het feit dat dit 
ook van invloed is geweest op de analyse 
door de trojka van de samenhang tussen 
begrotingsconsolidatie en groei; merkt op 
dat als gevolg hiervan de 
begrotingsdoelstellingen niet zijn gehaald;

23. betreurt echter de soms te optimistische 
aannames en voorspellingen van de trojka; 
onderstreept in dit verband met name dat 
te optimistische groeiprognoses hebben 
geleid tot een onaanvaardbaar hoog 
aantal herzieningen van de 
schuldhoudbaarheid voor sommige 
programmalanden; stelt met bezorgdheid 
vast dat foutieve voorspellingen ertoe 
hebben geleid dat de trojka en haar leden 
aan betrouwbaarheid hebben ingeboet; 
betreurt eveneens dat de politieke 
weerstand tegen verandering in sommige 
lidstaten onvoldoende werd onderkend;
merkt op dat deze factoren ertoe hebben 
bijgedragen dat de 
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begrotingsdoelstellingen niet zijn gehaald;

Or. en

Amendement 483
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. betreurt echter de soms te optimistische 
aannames van de trojka, in het bijzonder 
met betrekking tot de groei, maar ook de 
onvoldoende onderkenning van de 
politieke weerstand tegen verandering in 
sommige lidstaten; betreurt het feit dat dit 
ook van invloed is geweest op de analyse 
door de trojka van de samenhang tussen 
begrotingsconsolidatie en groei; merkt op 
dat als gevolg hiervan de 
begrotingsdoelstellingen niet zijn gehaald;

23. betreurt echter de soms te optimistische 
aannames van de trojka, in het bijzonder 
met betrekking tot de groei, die meestal het 
gevolg zijn van een onvoldoende en 
oppervlakkige kennis van de landen die 
een financiële aanpassing ondergaan; 
betreurt het feit dat dit ook van invloed is 
geweest op de analyse door de trojka van 
de samenhang tussen 
begrotingsconsolidatie en groei; merkt op 
dat als gevolg hiervan de 
begrotingsdoelstellingen niet zijn gehaald 
ondanks ernstige inspanningen en 
essentiële hervormingen van de nationale 
regeringen in die zin;

Or. en

Amendement 484
Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. betreurt echter de soms te optimistische 
aannames van de trojka, in het bijzonder 
met betrekking tot de groei, maar ook de 
onvoldoende onderkenning van de 
politieke weerstand tegen verandering in 
sommige lidstaten; betreurt het feit dat dit 

23. betreurt echter de soms te optimistische 
aannames van de trojka, in het bijzonder 
met betrekking tot de groei, die ook 
veroorzaakt zijn door de aarzeling 
waarmee sommige lidstaten structurele 
economische en begrotingshervormingen 
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ook van invloed is geweest op de analyse
door de trojka van de samenhang tussen 
begrotingsconsolidatie en groei; merkt op 
dat als gevolg hiervan de 
begrotingsdoelstellingen niet zijn gehaald;

hebben doorgevoerd. Merkt op dat de 
analyse van de samenhang tussen 
begrotingsconsolidatie en groei gebaseerd 
was op de totstandbrenging van een 
stabiel herstel en duurzame groei en voor 
de lange termijn;

Or. en

Amendement 485
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. betreurt echter de soms te optimistische 
aannames van de trojka, in het bijzonder 
met betrekking tot de groei, maar ook de 
onvoldoende onderkenning van de
politieke weerstand tegen verandering in
sommige lidstaten; betreurt het feit dat dit 
ook van invloed is geweest op de analyse 
door de trojka van de samenhang tussen 
begrotingsconsolidatie en groei; merkt op 
dat als gevolg hiervan de 
begrotingsdoelstellingen niet zijn gehaald;

23. betreurt echter de steeds te 
optimistische aannames van de trojka, in 
het bijzonder met betrekking tot de groei,
maar ook de onvoldoende onderkenning 
van de economische en sociale gevolgen 
van in de lidstaten aanbevolen 
beleidsmaatregelen; betreurt het feit dat dit 
rechtstreeks van invloed is geweest op de 
analyse door de trojka van de samenhang 
tussen begrotingsconsolidatie en groei; 
merkt op dat als gevolg hiervan de 
begrotingsdoelstellingen grotendeels 
onrealistisch waren en derhalve niet zijn 
gehaald;

Or. en

Amendement 486
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. betreurt echter de soms te 23. merkt op dat de aannames van de 
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optimistische aannames van de trojka, in 
het bijzonder met betrekking tot de groei, 
maar ook de onvoldoende onderkenning 
van de politieke weerstand tegen 
verandering in sommige lidstaten; betreurt 
het feit dat dit ook van invloed is geweest 
op de analyse door de trojka van de 
samenhang tussen begrotingsconsolidatie 
en groei; merkt op dat als gevolg hiervan 
de begrotingsdoelstellingen niet zijn 
gehaald;

trojka soms te optimistisch waren, in het 
bijzonder met betrekking tot de groei, maar 
ook dat de politieke weerstand tegen 
verandering in sommige lidstaten 
onvoldoende werd erkend; betreurt het feit 
dat dit ook van invloed is geweest op de 
analyse door de trojka van de samenhang 
tussen begrotingsconsolidatie en groei; 
merkt op dat als gevolg hiervan de 
begrotingsdoelstellingen niet zijn gehaald;

Or. de

Amendement 487
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. betreurt echter de soms te optimistische 
aannames van de trojka, in het bijzonder 
met betrekking tot de groei, maar ook de 
onvoldoende onderkenning van de 
politieke weerstand tegen verandering in 
sommige lidstaten; betreurt het feit dat dit 
ook van invloed is geweest op de analyse 
door de trojka van de samenhang tussen 
begrotingsconsolidatie en groei; merkt op 
dat als gevolg hiervan de 
begrotingsdoelstellingen niet zijn gehaald;

23. betreurt echter de soms te optimistische 
aannames van de trojka, in het bijzonder 
met betrekking tot de groei, maar ook de 
onvoldoende onderkenning van de 
politieke weerstand tegen verandering in 
sommige lidstaten, iets dat, toegegeven, 
moeilijk vooraf is te beoordelen; betreurt 
het feit dat dit ook van invloed is geweest 
op de analyse door de trojka van de 
samenhang tussen begrotingsconsolidatie 
en groei; merkt op dat als gevolg van 
politieke weerstand en de gebrekkige 
implementatie van de maatregelen de 
begrotingsdoelstellingen niet zijn gehaald;

Or. fi

Amendement 488
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. betreurt echter de soms te optimistische 
aannames van de trojka, in het bijzonder 
met betrekking tot de groei, maar ook de 
onvoldoende onderkenning van de
politieke weerstand tegen verandering in 
sommige lidstaten; betreurt het feit dat dit 
ook van invloed is geweest op de analyse 
door de trojka van de samenhang tussen 
begrotingsconsolidatie en groei; merkt op 
dat als gevolg hiervan de 
begrotingsdoelstellingen niet zijn gehaald;

23. betreurt echter de systematisch 
bevooroordeelde en te optimistische 
aannames van de trojka, in het bijzonder 
met betrekking tot de groei, maar ook de 
onvoldoende onderkenning van de 
grensoverschrijdende spill-overeffecten en 
de politieke weerstand tegen verandering in 
sommige lidstaten; betreurt het feit dat dit 
ook van invloed is geweest op de analyse 
door de trojka van de samenhang tussen 
begrotingsconsolidatie en groei; merkt op 
dat als gevolg hiervan de 
begrotingsdoelstellingen niet zijn gehaald;

Or. en

Amendement 489
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. betreurt echter de soms te 
optimistische aannames van de trojka, in 
het bijzonder met betrekking tot de groei, 
maar ook de onvoldoende onderkenning 
van de politieke weerstand tegen 
verandering in sommige lidstaten; betreurt
het feit dat dit ook van invloed is geweest 
op de analyse door de trojka van de 
samenhang tussen begrotingsconsolidatie 
en groei; merkt op dat als gevolg hiervan 
de begrotingsdoelstellingen niet zijn 
gehaald;

23. neemt nota van de soms te 
optimistische aannames van de trojka, in 
het bijzonder met betrekking tot de groei,
maar ook de onvoldoende onderkenning 
van de politieke weerstand tegen 
verandering in sommige lidstaten; neemt in 
overweging dat dit ook van invloed is 
geweest op de analyse door de trojka van 
de samenhang tussen 
begrotingsconsolidatie en groei; merkt op 
dat als gevolg hiervan de 
begrotingsdoelstellingen niet zijn gehaald; 
onderstreept bovendien dat sterke en 
ambitieuze conditionaliteit belangrijk is, 
ook om de kwestie van het moreel risico 
aan te pakken;
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Or. en

Amendement 490
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. merkt op dat de trojka vanaf het begin 
gedetailleerde documenten heeft 
uitgebracht over de diagnose, de strategie 
om de problemen aan te pakken, een set 
samen met de nationale regering 
uitgewerkte beleidsmaatregelen en 
economische prognoses, die allemaal 
regelmatig worden bijgesteld;

22. merkt op dat de trojka vanaf het begin 
gedetailleerde documenten heeft 
uitgebracht over de diagnose, de strategie 
om de problemen aan te pakken, een set 
samen met de nationale regering
uitgewerkte beleidsmaatregelen en 
economische prognoses, die allemaal 
regelmatig worden bijgesteld; betreurt 
echter dat het altijd onmogelijk is geweest 
om een grondige discussie te voeren over 
de redenen waarom de economische en 
sociale effecten van de maatregelen groter 
waren dan verwacht, over alternatieve 
maatregelen, over de enorme en 
aanhoudende verschillen tussen de 
behaalde waarden en de voorspellingen 
en over de aannames van die 
voorspellingen; 

Or. en

Amendement 491
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. merkt op dat de trojka vanaf het begin 
gedetailleerde documenten heeft 
uitgebracht over de diagnose, de strategie 
om de problemen aan te pakken, een set 
samen met de nationale regering 

22. merkt op dat de trojka vanaf het begin 
gedetailleerde documenten heeft 
uitgebracht over de diagnose, de strategie 
om de problemen aan te pakken, een set 
samen met de nationale regering 
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uitgewerkte beleidsmaatregelen en 
economische prognoses, die allemaal 
regelmatig worden bijgesteld;

uitgewerkte beleidsmaatregelen en 
economische prognoses, die allemaal 
regelmatig worden bijgesteld en die 
rekening zouden moeten houden met de 
daadwerkelijke omstandigheden van de 
economie en de maatschappij;

Or. en

Amendement 492
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. merkt op dat de trojka vanaf het begin 
gedetailleerde documenten heeft 
uitgebracht over de diagnose, de strategie 
om de problemen aan te pakken, een set 
samen met de nationale regering 
uitgewerkte beleidsmaatregelen en 
economische prognoses, die allemaal 
regelmatig worden bijgesteld;

22. merkt op dat de trojka vanaf het begin 
gedetailleerde documenten heeft 
uitgebracht over de diagnose, de strategie 
om de problemen aan te pakken, een set 
samen met de nationale regering 
uitgewerkte beleidsmaatregelen en 
economische prognoses, die allemaal 
regelmatig worden bijgesteld; merkt op dat 
de verantwoordingsplicht daardoor op 
onvoldoende wijze wordt vervuld; 

Or. en

Amendement 493
Udo Bullmann, Peter Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. merkt op dat de trojka vanaf het begin 
gedetailleerde documenten heeft 
uitgebracht over de diagnose, de strategie 
om de problemen aan te pakken, een set 
samen met de nationale regering 
uitgewerkte beleidsmaatregelen en 

22. merkt op dat de trojka weliswaar vanaf 
het begin gedetailleerde documenten heeft 
uitgebracht over de diagnose, de strategie 
om de problemen aan te pakken, een set 
samen met de nationale regering 
uitgewerkte beleidsmaatregelen en 
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economische prognoses, die allemaal 
regelmatig worden bijgesteld;

economische prognoses, die allemaal 
regelmatig worden bijgesteld, maar dat 
deze documenten het publiek niet in staat 
stelden om een uitgebreide indruk van de 
onderhandelingen te krijgen;

Or. de

Amendement 494
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. merkt op dat de trojka vanaf het begin 
gedetailleerde documenten heeft 
uitgebracht over de diagnose, de strategie 
om de problemen aan te pakken, een set 
samen met de nationale regering 
uitgewerkte beleidsmaatregelen en 
economische prognoses, die allemaal 
regelmatig worden bijgesteld;

22. merkt op dat de trojka vanaf het begin 
gedetailleerde documenten heeft 
uitgebracht over de diagnose, de strategie 
om de nooit eerder voorgekomen 
problemen aan te pakken, een set samen 
met de nationale regering uitgewerkte 
beleidsmaatregelen en economische 
prognoses, die allemaal regelmatig werden
bijgesteld;

Or. en

Amendement 495
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. betreurt echter de soms te optimistische 
aannames van de trojka, in het bijzonder 
met betrekking tot de groei, maar ook de 
onvoldoende onderkenning van de
politieke weerstand tegen verandering in 
sommige lidstaten; betreurt het feit dat dit 
ook van invloed is geweest op de analyse 

23. betreurt echter de soms te optimistische 
aannames van de trojka, in het bijzonder 
met betrekking tot de groei en de 
werkloosheid, maar ook de onvoldoende 
onderkenning van de politieke weerstand 
tegen verandering in sommige lidstaten; 
betreurt het feit dat dit ook van invloed is 
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door de trojka van de samenhang tussen 
begrotingsconsolidatie en groei; merkt op 
dat als gevolg hiervan de 
begrotingsdoelstellingen niet zijn gehaald;

geweest op de analyse door de trojka van 
de samenhang tussen 
begrotingsconsolidatie en groei; merkt op 
dat als gevolg hiervan de 
begrotingsdoelstellingen niet zijn gehaald;

Or. en

Amendement 496
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. betreurt echter de soms te optimistische 
aannames van de trojka, in het bijzonder 
met betrekking tot de groei, maar ook de 
onvoldoende onderkenning van de
politieke weerstand tegen verandering in 
sommige lidstaten; betreurt het feit dat dit 
ook van invloed is geweest op de analyse 
door de trojka van de samenhang tussen 
begrotingsconsolidatie en groei; merkt op 
dat als gevolg hiervan de 
begrotingsdoelstellingen niet zijn gehaald;

23. betreurt echter de soms te optimistische 
aannames van de trojka, in het bijzonder 
met betrekking tot de groei, 
werkgelegenheid, de schuldenevolutie en 
het deficit, maar ook de onvoldoende 
onderkenning van de politieke weerstand 
tegen verandering in sommige lidstaten; 
betreurt het feit dat dit ook van invloed is 
geweest op de analyse door de trojka van 
de samenhang tussen 
begrotingsconsolidatie en groei; merkt op 
dat als gevolg hiervan de 
begrotingsdoelstellingen niet zijn gehaald;

Or. en

Amendement 497
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. betreurt echter de soms te optimistische 
aannames van de trojka, in het bijzonder 
met betrekking tot de groei, maar ook de 

23. betreurt echter de soms te optimistische 
aannames van de trojka, in het bijzonder 
met betrekking tot de groei en de 
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onvoldoende onderkenning van de
politieke weerstand tegen verandering in 
sommige lidstaten; betreurt het feit dat dit 
ook van invloed is geweest op de analyse 
door de trojka van de samenhang tussen 
begrotingsconsolidatie en groei; merkt op 
dat als gevolg hiervan de 
begrotingsdoelstellingen niet zijn gehaald;

werkloosheid, maar ook de onvoldoende 
onderkenning van de politieke weerstand 
tegen verandering in sommige lidstaten; 
betreurt het feit dat dit ook van invloed is 
geweest op de analyse door de trojka van 
de samenhang tussen 
begrotingsconsolidatie en groei; merkt op 
dat als gevolg hiervan de 
begrotingsdoelstellingen niet zijn gehaald;

Or. en

Amendement 498
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. betreurt echter de soms te optimistische 
aannames van de trojka, in het bijzonder 
met betrekking tot de groei, maar ook de 
onvoldoende onderkenning van de
politieke weerstand tegen verandering in 
sommige lidstaten; betreurt het feit dat dit 
ook van invloed is geweest op de analyse 
door de trojka van de samenhang tussen 
begrotingsconsolidatie en groei; merkt op 
dat als gevolg hiervan de
begrotingsdoelstellingen niet zijn gehaald;

23. betreurt echter de soms te optimistische 
aannames van de trojka, in het bijzonder 
met betrekking tot de groei, maar ook de 
onvoldoende onderkenning van de
politieke weerstand tegen verandering in 
sommige lidstaten; betreurt het feit dat dit 
ook van invloed is geweest op de analyse 
door de trojka van de samenhang tussen 
begrotingsconsolidatie en groei; merkt op 
dat als gevolg hiervan niet alle
begrotingsdoelstellingen zijn gehaald
binnen het voorziene tijdsbestek;

Or. en

Amendement 499
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. betreurt echter de soms te optimistische 23. betreurt echter de soms te optimistische 



AM\1017184NL.doc 89/195 PE528.080v01-00

NL

aannames van de trojka, in het bijzonder 
met betrekking tot de groei, maar ook de 
onvoldoende onderkenning van de
politieke weerstand tegen verandering in 
sommige lidstaten; betreurt het feit dat dit 
ook van invloed is geweest op de analyse 
door de trojka van de samenhang tussen 
begrotingsconsolidatie en groei; merkt op 
dat als gevolg hiervan de 
begrotingsdoelstellingen niet zijn gehaald;

aannames van de trojka, in het bijzonder 
met betrekking tot de groei, maar ook de 
onvoldoende onderkenning van de
politieke weerstand tegen verandering in 
sommige lidstaten; betreurt het feit dat dit 
ook van invloed is geweest op de analyse 
van de samenhang tussen 
begrotingsconsolidatie en groei; merkt op 
dat als gevolg hiervan de 
begrotingsdoelstellingen niet zijn gehaald;

Or. en

Amendement 500
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. betreurt echter de soms te optimistische 
aannames van de trojka, in het bijzonder 
met betrekking tot de groei, maar ook de 
onvoldoende onderkenning van de
politieke weerstand tegen verandering in 
sommige lidstaten; betreurt het feit dat dit 
ook van invloed is geweest op de analyse 
door de trojka van de samenhang tussen 
begrotingsconsolidatie en groei; merkt op 
dat als gevolg hiervan de 
begrotingsdoelstellingen niet zijn gehaald;

23. betreurt echter de soms te optimistische 
aannames van de trojka, in het bijzonder 
met betrekking tot de groei, maar ook de 
onvoldoende onderkenning van de
negatieve economische en sociale 
effecten; betreurt het feit dat dit ook van 
invloed is geweest op de analyse door de 
trojka van de samenhang tussen 
begrotingsconsolidatie en groei; merkt op 
dat als gevolg hiervan de 
begrotingsdoelstellingen niet zijn gehaald;

Or. en

Amendement 501
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. herinnert eraan dat, toen de 
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Eurogroep beslissingen over de 
programma’s nam, reeds wijd en zijd 
bekend en aanvaard was dat de 
structurele tekorten in de 
programmalanden na de aanvang van de 
bijstandsprogramma’s verder zouden 
toenemen; herinnert eraan dat de 
toename van de tekorten ertoe heeft geleid 
dat de programmalanden meer tijd kregen 
om zich weer aan te passen; prijst de 
trojka omdat zij een plan heeft bedacht 
dat de landen van meet af aan meer 
ademruimte gaf, in plaats van hen te 
dwingen tot besnoeiingen in de uitgaven 
met als enige doel het snelle terugdringen 
van de tekorten; 

Or. en

Amendement 502
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. maakt uit de hoorzittingen op dat 
er een strikt verband is tussen de duur van 
het aanpassingsprogramma en de steun 
die beschikbaar wordt gesteld via de
speciale fondsen zoals het ESM, wat 
betekent dat een langere 
aanpassingsperiode er onvermijdelijk toe 
zou hebben geleid dat aanmerkelijk 
hogere bedragen ter beschikking moesten 
worden gesteld en gegarandeerd door de 
andere landen van de eurozone en het 
IMF, iets wat politiek niet haalbaar was 
in het licht van de betrokken, reeds zeer 
hoge bedragen; wijst erop dat de duur van 
de aanpassingsprogramma’s en de 
terugbetalingsperiodes duidelijk langer is 
dan die van gewone financiële 
bijstandsprogramma’s van het IMF;
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Or. en

Amendement 503
Jürgen Klute, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. wijst op het gebrek aan 
bewijsstukken en stelt vast dat het beleid 
van de trojka op een onnauwkeurige 
analyse is gebaseerd. Merkt voorts het 
gebrek aan betrokkenheid van de 
nationale belanghebbenden op, stelt vast 
dat de democratische procedures niet zijn 
nageleefd in het ontwerp en de uitvoering 
van de aanpassingsmaatregelen en 
betreurt dit alles. Pleit voor een 
onmiddellijke en grondige herziening van 
de memoranda van overeenstemming die 
voorrang dienen te geven aan investering 
en tewerkstelling en die kwantitatieve 
streefcijfers moeten bevatten betreffende 
de strijd tegen armoede. Vraagt dat het 
Handvest van de grondrechten van de EU 
daadwerkelijk bindend moet zijn voor die 
herziene programma’s en dat deze 
programma’s moeten worden opgesteld en 
bewaakt in samenwerking met de sociale 
partners van de lidstaten; 

Or. en

Amendement 504
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. merkt op dat, hoewel de salarissen, 
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pensioenen en uitkeringen in Griekenland 
drastisch zijn verlaagd, dit ondanks de 
stijging van de werkloosheid tot 
historische hoogten, de beperking van de 
sociale uitgaven, de ontmanteling van de 
overheid en de sociale voorzieningen, niet 
heeft geleid tot een niveau dat lager lag 
dan het geschatte herstel maar ook niet tot 
de gewenste ontwikkeling.

Or. en

Amendement 505
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. betreurt het dat het verkleinen van de 
structurele tekorten nog in geen van de 
programmalanden sinds de aanvang van 
hun respectieve bijstandsprogramma’s 
heeft geleid tot een verlaging van de 
verhouding tussen staatsschuld en bbp;
onderstreept dat de verhouding tussen 
staatsschuld en bbp in alle 
programmalanden juist sterk is gestegen;

24. merkt op dat het verkleinen van de 
structurele tekorten in de 
programmalanden sinds de aanvang van 
hun respectieve bijstandsprogramma's op 
de middellange tot lange termijn zal 
leiden tot een verlaging van de verhouding 
tussen staatsschuld en bbp in alle 
programmalanden;

Or. de

Amendement 506
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. betreurt het dat het verkleinen van de 
structurele tekorten nog in geen van de 
programmalanden sinds de aanvang van 

24. betreurt het dat het verkleinen van de 
structurele tekorten nog in geen van de 
programmalanden sinds de aanvang van 
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hun respectieve bijstandsprogramma’s
heeft geleid tot een verlaging van de 
verhouding tussen staatsschuld en bbp; 
onderstreept dat de verhouding tussen 
staatsschuld en bbp in alle 
programmalanden juist sterk is gestegen;

hun respectieve bijstandsprogramma’s 
heeft geleid tot een verlaging van de 
verhouding tussen staatsschuld en bbp, 
aangezien de toegepaste 
beleidsmaatregelen zijn uitgemond in een 
langere recessie die een negatieve invloed 
heeft gehad op de belastinginkomsten en 
heeft geleid tot een voorspelbare stijging 
van de sociale overdrachten; onderstreept 
dat de verhouding tussen staatsschuld en 
bbp in alle programmalanden juist sterk is 
gestegen; wijst daarom op de 
ontoereikendheid van de programma’s 
voor een effectieve verlaging van de 
schuldenniveaus.

Or. en

Amendement 507
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. betreurt het dat het verkleinen van de 
structurele tekorten nog in geen van de 
programmalanden sinds de aanvang van 
hun respectieve bijstandsprogramma’s 
heeft geleid tot een verlaging van de 
verhouding tussen staatsschuld en bbp; 
onderstreept dat de verhouding tussen 
staatsschuld en bbp in alle 
programmalanden juist sterk is gestegen;

24. betreurt het dat het aanmerkelijk 
verkleinen van de structurele tekorten nog 
in geen van de programmalanden sinds de 
aanvang van hun respectieve 
bijstandsprogramma’s – op zich een 
positief teken van financiële stabilisering -
heeft geleid tot een verlaging van de 
verhouding tussen staatsschuld en bbp; 
onderstreept dat de verhouding tussen 
staatsschuld en bbp in alle 
programmalanden juist sterk is gestegen; 
beklemtoont dat de toename van de 
schulden en het bbp in sommige van deze 
landen grotendeels te wijten is aan de 
onderkenning van eerder bestaande 
passiva en de verplichte onderkenning 
van de schulden van verschillende 
staatsondernemingen die niet correct 
werden opgenomen in het eerste ontwerp 
van de aanpassingsprogramma’s;
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Or. en

Amendement 508
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. betreurt het dat het verkleinen van de 
structurele tekorten nog in geen van de 
programmalanden sinds de aanvang van 
hun respectieve bijstandsprogramma’s 
heeft geleid tot een verlaging van de 
verhouding tussen staatsschuld en bbp; 
onderstreept dat de verhouding tussen 
staatsschuld en bbp in alle 
programmalanden juist sterk is gestegen;

24. betreurt het dat het verkleinen van de 
structurele tekorten tot dusver nog in geen 
van de programmalanden sinds de aanvang 
van hun respectieve bijstandsprogramma’s 
heeft geleid tot een verlaging van de 
verhouding tussen staatsschuld en bbp; 
stelt vast dat de verhouding tussen 
staatsschuld en bbp in alle 
programmalanden juist sterk is gestegen; 
erkent dat het doorgaans verschillende 
jaren duurt voordat structurele 
hervormingen een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren tot een stijgende output; 

Or. en

Amendement 509
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. betreurt het dat het verkleinen van de 
structurele tekorten nog in geen van de 
programmalanden sinds de aanvang van 
hun respectieve bijstandsprogramma’s 
heeft geleid tot een verlaging van de 
verhouding tussen staatsschuld en bbp; 
onderstreept dat de verhouding tussen 
staatsschuld en bbp in alle 

24. betreurt het dat het verkleinen van de 
structurele tekorten nog in geen van de 
programmalanden sinds de aanvang van 
hun respectieve bijstandsprogramma’s 
heeft geleid tot een verlaging van de 
verhouding tussen staatsschuld en bbp; 
onderstreept dat de verhouding tussen 
staatsschuld en bbp in alle 



AM\1017184NL.doc 95/195 PE528.080v01-00

NL

programmalanden juist sterk is gestegen; programmalanden juist sterk is gestegen; 
meent dat de accurate schatting van 
begrotingsmultiplicatoren van cruciaal 
belang is om de begrotingsaanpassing 
erin te doen slagen de verhouding tussen 
schuldenlast en bbp te verlagen; vraagt de 
Commissie en de ECB om rekening te 
houden met de grotere waarden van 
multiplicatoren in crisisperioden wanneer 
zij de aanpassingsprogramma’s en 
aanbevolen beleidsmaatregelen opstellen;

Or. en

Amendement 510
Emer Costello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. betreurt het dat het verkleinen van de 
structurele tekorten nog in geen van de 
programmalanden sinds de aanvang van 
hun respectieve bijstandsprogramma’s 
heeft geleid tot een verlaging van de 
verhouding tussen staatsschuld en bbp; 
onderstreept dat de verhouding tussen 
staatsschuld en bbp in alle 
programmalanden juist sterk is gestegen;

24. betreurt het dat het verkleinen van de 
structurele tekorten nog in geen van de 
programmalanden sinds de aanvang van 
hun respectieve bijstandsprogramma’s 
heeft geleid tot een verlaging van de 
verhouding tussen staatsschuld en bbp; 
onderstreept dat de verhouding tussen 
staatsschuld en bbp in alle 
programmalanden juist sterk is gestegen; 
steunt de verklaring op de top van de 
eurozone van 29 juni 2012 over de 
verplichting om de vicieuze cirkel tussen 
banken en staatsschulden te doorbreken.

Or. en

Amendement 511
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24
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Ontwerpresolutie Amendement

24. betreurt het dat het verkleinen van de 
structurele tekorten nog in geen van de 
programmalanden sinds de aanvang van 
hun respectieve bijstandsprogramma’s 
heeft geleid tot een verlaging van de 
verhouding tussen staatsschuld en bbp; 
onderstreept dat de verhouding tussen 
staatsschuld en bbp in alle 
programmalanden juist sterk is gestegen;

24. is verheugd over de verkleining van de 
structurele tekorten in alle
programmalanden sinds de aanvang van 
hun respectieve bijstandsprogramma’s; 
stelt vast dat deze nog niet heeft geleid tot 
een verlaging van de verhouding tussen 
staatsschuld en bbp; stelt vast dat de 
verhouding tussen staatsschuld en bbp in 
alle programmalanden juist sterk is 
gestegen;

Or. en

Amendement 512
Udo Bullmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. betreurt het dat het verkleinen van de 
structurele tekorten nog in geen van de 
programmalanden sinds de aanvang van 
hun respectieve bijstandsprogramma’s 
heeft geleid tot een verlaging van de 
verhouding tussen staatsschuld en bbp; 
onderstreept dat de verhouding tussen 
staatsschuld en bbp in alle 
programmalanden juist sterk is gestegen;

24. betreurt het dat het verkleinen van de 
structurele tekorten nog in geen van de 
programmalanden sinds de aanvang van 
hun respectieve bijstandsprogramma’s 
heeft geleid tot een verlaging van de 
verhouding tussen staatsschuld en bbp; 
onderstreept dat de verhouding tussen 
staatsschuld en bbp in alle 
programmalanden juist sterk is gestegen 
als gevolg van de eenzijdige 
bezuinigingsmaatregelen;

Or. de

Amendement 513
Sharon Bowles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24



AM\1017184NL.doc 97/195 PE528.080v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

24. betreurt het dat het verkleinen van de 
structurele tekorten nog in geen van de 
programmalanden sinds de aanvang van 
hun respectieve bijstandsprogramma’s 
heeft geleid tot een verlaging van de 
verhouding tussen staatsschuld en bbp; 
onderstreept dat de verhouding tussen 
staatsschuld en bbp in alle 
programmalanden juist sterk is gestegen;

24. betreurt het dat het verkleinen van de 
structurele tekorten nog in geen van de 
programmalanden sinds de aanvang van 
hun respectieve bijstandsprogramma’s 
heeft geleid tot een verlaging van de 
verhouding tussen staatsschuld en bbp; 
onderstreept dat de verhouding tussen 
staatsschuld en bbp in alle 
programmalanden juist sterk is gestegen;
stelt vast dat vooruitgang in de richting 
van meer houdbare niveaus van 
particuliere schulden noodzakelijk is voor 
stabiliteit op de lange termijn.

Or. en

Amendement 514
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. betreurt het dat het verkleinen van de 
structurele tekorten nog in geen van de 
programmalanden sinds de aanvang van 
hun respectieve bijstandsprogramma’s 
heeft geleid tot een verlaging van de 
verhouding tussen staatsschuld en bbp; 
onderstreept dat de verhouding tussen 
staatsschuld en bbp in alle 
programmalanden juist sterk is gestegen;

24. merkt op dat het verkleinen van de 
structurele tekorten nog in geen van de 
programmalanden sinds de aanvang van 
hun respectieve bijstandsprogramma’s 
heeft geleid tot een verlaging van de 
verhouding tussen staatsschuld en bbp; 
onderstreept dat de verhouding tussen 
staatsschuld en bbp in alle 
programmalanden juist sterk is gestegen;

Or. de

Amendement 515
Burkhard Balz
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. betreurt het dat het verkleinen van de 
structurele tekorten nog in geen van de 
programmalanden sinds de aanvang van 
hun respectieve bijstandsprogramma’s 
heeft geleid tot een verlaging van de 
verhouding tussen staatsschuld en bbp; 
onderstreept dat de verhouding tussen 
staatsschuld en bbp in alle 
programmalanden juist sterk is gestegen;

24. stelt vast dat het verkleinen van de 
structurele tekorten nog in geen van de 
programmalanden sinds de aanvang van 
hun respectieve bijstandsprogramma’s 
heeft geleid tot een verlaging van de 
verhouding tussen staatsschuld en bbp;
neemt er nota van dat de verhouding 
tussen staatsschuld en bbp in alle 
programmalanden juist sterk is gestegen; 
onderstreept dat de ontvangst van 
voorwaardelijke leningen uiteraard leidt 
tot een stijging van de overheidsschuld;

Or. en

Amendement 516
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. neemt kennis van het verslag van 
de Europese Commissie over de “Fiscal 
consolidations and spillovers in the Euro 
area periphery and core” 
(Begrotingsconsolidaties en spill-
overeffecten in de kern en de rand van de 
eurozone) waarin wordt onderstreept dat 
de symmetrie van de gelijktijdige 
begrotingsaanpassingen in alle landen 
van de eurozone deze aanpassing heeft 
belemmerd, waarbij negatieve spill-
overeffecten van consolidaties in 
kernlanden van de eurozone de groei in 
landen met een tekort op de 
betalingsbalans verder hebben 
bemoeilijkt. Deze negatieve spill-
overeffecten hebben de aanpassing in de 
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rand lastiger gemaakt, en de tijdelijke 
verslechtering van de verhouding tussen 
staatsschuld en bbp in programmalanden 
en kwetsbare landen verder op de spits 
gedreven.

Or. en

Amendement 517
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. stelt vast dat in het geval van 
Griekenland de verhouding tussen 
staatsschuld en bbp sinds 2009 met 
ongeveer vijftig procent (50 %) is 
toegenomen en dat de staatsschuld 
volgens het verslag van de OESO in 2020 
157 % van het bbp zal bedragen tegenover 
124 % volgens het memorandum van 
overeenstemming;

Or. en

Amendement 518
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. stelt vast dat het relevantste 
instrument om de staatsschuld te 
stabiliseren geen gevolg was van de 
aanpassingsprogramma’s maar wel van 
de onconventionele maatregelen van de 
ECB, met name de aankondigingen 
tijdens de zomer van 2012. 
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Or. en

Amendement 519
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is van mening dat het moeilijk is 
begrotingsmultiplicatoren met zekerheid 
vast te stellen; herinnert er in dat opzicht 
aan dat het IMF heeft toegegeven de 
begrotingsmultiplicator in zijn 
groeiprognoses van vóór oktober 2012 te 
laag te hebben ingeschat, maar dat de 
Commissie in november 2012 heeft 
verklaard dat de fouten in de prognoses 
niet te wijten waren aan een te lage 
inschatting van de 
begrotingsmultiplicatoren; wijst erop dat 
er geen gevolg is gegeven aan dit publieke 
verschil van mening tussen de Commissie 
en het IMF;

25. is van mening dat het moeilijk is 
begrotingsmultiplicatoren met absolute 
zekerheid vast te stellen;

Or. de

Amendement 520
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is van mening dat het moeilijk is 
begrotingsmultiplicatoren met zekerheid 
vast te stellen; herinnert er in dat opzicht 
aan dat het IMF heeft toegegeven de 
begrotingsmultiplicator in zijn 
groeiprognoses van vóór oktober 2012 te 
laag te hebben ingeschat, maar dat de 

25. onderstreept dat de 
begrotingsmultiplicator op een adequate 
manier moet worden vastgesteld om een 
geloofwaardig en efficiënt 
aanpassingsprogramma te kunnen 
opstellen; herinnert eraan dat het IMF 
heeft toegegeven de 
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Commissie in november 2012 heeft 
verklaard dat de fouten in de prognoses 
niet te wijten waren aan een te lage 
inschatting van de 
begrotingsmultiplicatoren; wijst erop dat er 
geen gevolg is gegeven aan dit publieke 
verschil van mening tussen de Commissie 
en het IMF;

begrotingsmultiplicator in zijn 
groeiprognoses van vóór oktober 2012 te 
laag te hebben ingeschat; merkt op dat 
deze periode overeenkomt met die in de 
conclusies van op een na alle memoranda 
van overeenstemming die in dit verslag 
worden onderzocht; herinnert eraan dat 
de Europese Commissie in november 2012 
heeft verklaard dat de fouten in de 
prognoses niet te wijten waren aan een te 
lage inschatting van de 
begrotingsmultiplicatoren; wijst er echter 
op dat de Commissie in haar 
beantwoording van de vragenlijst heeft 
toegegeven dat 
"begrotingsmultiplicatoren in de huidige 
situatie doorgaans hoger zijn dan onder 
normale omstandigheden"; wijst erop dat 
de trojka in reactie op dit publieke verschil 
van mening tussen de Europese 
Commissie en het IMF over de hoogte van 
de begrotingsmultiplicator geen 
gezamenlijk standpunt heeft ingenomen;
is derhalve van mening dat de trojka dit 
debat nog zou moeten evalueren en een 
wijziging van de memoranda zou moeten 
overwegen op basis van de nieuwste 
empirische resultaten betreffende 
begrotingsmultiplicatoren.

Or. en

Amendement 521
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is van mening dat het moeilijk is 
begrotingsmultiplicatoren met zekerheid 
vast te stellen; herinnert er in dat opzicht 
aan dat het IMF heeft toegegeven de 

25. is van mening dat het moeilijk is 
begrotingsmultiplicatoren met zekerheid 
vast te stellen; herinnert er in dat opzicht 
aan dat het IMF in verschillende 
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begrotingsmultiplicator in zijn 
groeiprognoses van vóór oktober 2012 te 
laag te hebben ingeschat, maar dat de 
Commissie in november 2012 heeft 
verklaard dat de fouten in de prognoses 
niet te wijten waren aan een te lage 
inschatting van de 
begrotingsmultiplicatoren; wijst erop dat er 
geen gevolg is gegeven aan dit publieke 
verschil van mening tussen de Commissie 
en het IMF;

verslagen, waaronder de evaluatie 
achteraf van het eerste 
bijstandsprogramma van Griekenland, 
heeft toegegeven de 
begrotingsmultiplicator in zijn 
groeiprognoses van vóór oktober 2012 te 
laag te hebben ingeschat, maar dat de 
Commissie in november 2012 heeft 
verklaard dat de fouten in de prognoses 
niet hoofdzakelijk te wijten waren aan een 
te lage inschatting van de 
begrotingsmultiplicatoren; wijst erop dat er 
geen gevolg is gegeven aan dit publieke 
verschil van mening tussen de Commissie 
en het IMF; herinnert eraan dat het IMF 
in geval van Griekenland en andere 
lidstaten uit de Eurozone in december 
2013 nogmaals heeft erkend de 
begrotingsmultiplicatoren te laag te 
hebben ingeschat, waarbij deze voor 
Griekenland circa 1,7 bleek te zijn; wijst 
erop dat een dusdanig hoge 
begrotingsmultiplicator inhoudt dat dit 
tempo van bezuinigingen heeft geleid tot 
een hoger schuldenniveau, en derhalve tot 
een verslechtering van de duurzaamheid 
van overheidsfinanciën; benadrukt dat 
deze te lage inschatting werd aangevoerd 
als reden om buitensporige bezuinigingen 
door te voeren die voor een aanzienlijk 
deel van de samenleving ondraaglijke 
sociale gevolgen heeft gehad

Or. en

Amendement 522
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is van mening dat het moeilijk is 
begrotingsmultiplicatoren met zekerheid 
vast te stellen; herinnert er in dat opzicht 

25. is van mening dat het moeilijk is 
begrotingsmultiplicatoren met zekerheid 
vast te stellen; herinnert er in dat opzicht 
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aan dat het IMF heeft toegegeven de 
begrotingsmultiplicator in zijn 
groeiprognoses van vóór oktober 2012 te 
laag te hebben ingeschat, maar dat de 
Commissie in november 2012 heeft 
verklaard dat de fouten in de prognoses 
niet te wijten waren aan een te lage 
inschatting van de 
begrotingsmultiplicatoren; wijst erop dat er 
geen gevolg is gegeven aan dit publieke 
verschil van mening tussen de Commissie 
en het IMF;

aan dat het IMF heeft toegegeven de 
begrotingsmultiplicator in zijn 
groeiprognoses van vóór oktober 2012 te 
laag te hebben ingeschat, maar dat de 
Commissie in november 2012 heeft 
verklaard dat de fouten in de prognoses 
niet te wijten waren aan een te lage 
inschatting van de 
begrotingsmultiplicatoren; wijst erop dat er 
geen gevolg is gegeven aan dit publieke 
verschil van mening tussen de Commissie 
en het IMF; begrijpt dat in de loop der tijd 
veel variabelen in de modellen zijn 
veranderd, variërend van een nieuwe 
vaststelling van de mate van nationaal 
eigenaarschap tot de wereldwijde 
economische terugval, waardoor de 
oorspronkelijke inschattingen en 
multiplicatoren al snel hun geldigheid 
hebben verloren;

Or. en

Amendement 523
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is van mening dat het moeilijk is 
begrotingsmultiplicatoren met zekerheid 
vast te stellen; herinnert er in dat opzicht 
aan dat het IMF heeft toegegeven de 
begrotingsmultiplicator in zijn 
groeiprognoses van vóór oktober 2012 te 
laag te hebben ingeschat, maar dat de 
Commissie in november 2012 heeft 
verklaard dat de fouten in de prognoses 
niet te wijten waren aan een te lage 
inschatting van de 
begrotingsmultiplicatoren; wijst erop dat er 
geen gevolg is gegeven aan dit publieke 
verschil van mening tussen de Commissie 

25. is van mening dat het moeilijk is 
begrotingsmultiplicatoren met zekerheid 
vast te stellen; herinnert er in dat opzicht 
aan dat het IMF heeft toegegeven de 
begrotingsmultiplicator in zijn 
groeiprognoses van vóór oktober 2012 te 
laag te hebben ingeschat, maar dat de 
Commissie in november 2012 heeft 
verklaard dat de fouten in de prognoses 
niet te wijten waren aan een te lage 
inschatting van de 
begrotingsmultiplicatoren;
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en het IMF;

Or. de

Amendement 524
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is van mening dat het moeilijk is 
begrotingsmultiplicatoren met zekerheid
vast te stellen; herinnert er in dat opzicht 
aan dat het IMF heeft toegegeven de 
begrotingsmultiplicator in zijn 
groeiprognoses van vóór oktober 2012 te 
laag te hebben ingeschat, maar dat de 
Commissie in november 2012 heeft 
verklaard dat de fouten in de prognoses 
niet te wijten waren aan een te lage 
inschatting van de 
begrotingsmultiplicatoren; wijst erop dat er 
geen gevolg is gegeven aan dit publieke 
verschil van mening tussen de Commissie 
en het IMF;

25. erkent dat het moeilijk is 
begrotingsmultiplicatoren vast te stellen en 
dat onderzoek over dit onderwerp niet tot 
overtuigende resultaten heeft geleid; 
herinnert er in dat opzicht aan dat het IMF 
heeft toegegeven de 
begrotingsmultiplicator in zijn 
groeiprognoses van vóór oktober 2012 te 
laag te hebben ingeschat, maar dat de 
Commissie in november 2012 heeft 
verklaard dat de fouten in de prognoses 
niet te wijten waren aan een te lage 
inschatting van de 
begrotingsmultiplicatoren; wijst erop dat er 
geen gevolg is gegeven aan dit publieke 
verschil van mening tussen de Commissie 
en het IMF; is van mening dat 
begrotingsmultiplicatoren onder andere 
afhankelijk zijn van de hoogte van de 
overheidsschuld, oftewel dat stimulering 
van de begroting minder effectief is in 
lidstaten met een hoge schuld;

Or. en

Amendement 525
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25
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Ontwerpresolutie Amendement

25. is van mening dat het moeilijk is 
begrotingsmultiplicatoren met zekerheid 
vast te stellen; herinnert er in dat opzicht 
aan dat het IMF heeft toegegeven de 
begrotingsmultiplicator in zijn 
groeiprognoses van vóór oktober 2012 te 
laag te hebben ingeschat, maar dat de 
Commissie in november 2012 heeft 
verklaard dat de fouten in de prognoses 
niet te wijten waren aan een te lage 
inschatting van de 
begrotingsmultiplicatoren; wijst erop dat er 
geen gevolg is gegeven aan dit publieke 
verschil van mening tussen de Commissie 
en het IMF;

25. is van mening dat het moeilijk is 
begrotingsmultiplicatoren met zekerheid 
vast te stellen; herinnert er in dat opzicht 
aan dat het IMF heeft toegegeven de 
begrotingsmultiplicator in zijn 
groeiprognoses van vóór oktober 2012 te 
laag te hebben ingeschat, maar dat de 
Commissie in november 2012 heeft 
verklaard dat de fouten in de prognoses 
niet te wijten waren aan een te lage 
inschatting van de 
begrotingsmultiplicatoren;

Or. en

Amendement 526
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is van mening dat het moeilijk is 
begrotingsmultiplicatoren met zekerheid 
vast te stellen; herinnert er in dat opzicht 
aan dat het IMF heeft toegegeven de 
begrotingsmultiplicator in zijn 
groeiprognoses van vóór oktober 2012 te 
laag te hebben ingeschat, maar dat de 
Commissie in november 2012 heeft 
verklaard dat de fouten in de prognoses 
niet te wijten waren aan een te lage 
inschatting van de 
begrotingsmultiplicatoren; wijst erop dat er 
geen gevolg is gegeven aan dit publieke 
verschil van mening tussen de Commissie 
en het IMF;

25. is van mening dat het moeilijk is 
begrotingsmultiplicatoren met zekerheid 
vast te stellen; herinnert er in dat opzicht 
aan dat het IMF heeft toegegeven de 
begrotingsmultiplicator in zijn 
groeiprognoses van vóór oktober 2012 te 
laag te hebben ingeschat, maar dat de 
Commissie in november 2012 heeft 
verklaard dat de fouten in de prognoses 
niet te wijten waren aan een te lage 
inschatting van de 
begrotingsmultiplicatoren; wijst erop dat er 
geen gevolg is gegeven aan dit publieke 
verschil van mening tussen de Commissie 
en het IMF en verzoekt om een evaluatie 
van deze kwestie en om het Europees 
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Parlement van informatie te voorzien;

Or. en

Amendement 527
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is van mening dat het moeilijk is 
begrotingsmultiplicatoren met zekerheid 
vast te stellen; herinnert er in dat opzicht 
aan dat het IMF heeft toegegeven de 
begrotingsmultiplicator in zijn 
groeiprognoses van vóór oktober 2012 te 
laag te hebben ingeschat, maar dat de 
Commissie in november 2012 heeft 
verklaard dat de fouten in de prognoses 
niet te wijten waren aan een te lage 
inschatting van de 
begrotingsmultiplicatoren; wijst erop dat er 
geen gevolg is gegeven aan dit publieke 
verschil van mening tussen de Commissie 
en het IMF;

25. is van mening dat het moeilijk is 
begrotingsmultiplicatoren met zekerheid 
vast te stellen; herinnert er in dat opzicht 
aan dat het IMF heeft toegegeven de 
begrotingsmultiplicator in zijn 
groeiprognoses van vóór oktober 2012 te 
laag te hebben ingeschat, maar dat de 
Commissie in november 2012 heeft 
verklaard dat de fouten in de prognoses 
niet te wijten waren aan een te lage 
inschatting van de 
begrotingsmultiplicatoren; wijst erop dat er 
geen gevolg is gegeven aan dit publieke 
verschil van mening tussen de Commissie 
en het IMF; wijst erop dat de oorsprong 
van de fouten in de prognoses nog altijd 
niet bekend is;

Or. hu

Amendement 528
Emer Costello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is van mening dat het moeilijk is 
begrotingsmultiplicatoren met zekerheid 
vast te stellen; herinnert er in dat opzicht 
aan dat het IMF heeft toegegeven de 

25. is van mening dat het moeilijk is 
begrotingsmultiplicatoren met zekerheid 
vast te stellen; herinnert er in dat opzicht 
aan dat het IMF heeft toegegeven de 
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begrotingsmultiplicator in zijn 
groeiprognoses van vóór oktober 2012 te 
laag te hebben ingeschat, maar dat de 
Commissie in november 2012 heeft 
verklaard dat de fouten in de prognoses 
niet te wijten waren aan een te lage 
inschatting van de 
begrotingsmultiplicatoren; wijst erop dat er
geen gevolg is gegeven aan dit publieke 
verschil van mening tussen de Commissie 
en het IMF;

begrotingsmultiplicator in zijn 
groeiprognoses van vóór oktober 2012 te 
laag te hebben ingeschat, maar dat de 
Commissie in november 2012 heeft 
verklaard dat de fouten in de prognoses 
niet te wijten waren aan een te lage 
inschatting van de 
begrotingsmultiplicatoren; wijst erop dat er 
geen gevolg is gegeven aan of een 
oplossing is geboden voor dit publieke 
verschil van mening tussen de Commissie 
en het IMF;

Or. en

Amendement 529
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. wijst erop dat hoewel het IMF interne 
devaluatie als doelstelling heeft 
geformuleerd voor zijn bijstandsoperaties 
in het kader van de trojka, de Commissie 
zich nooit duidelijk achter deze 
doelstelling heeft opgesteld; merkt op dat 
de Commissie juist in alle vier de 
betreffende programmalanden de nadruk 
op begrotingsconsolidatie als doelstelling 
legt;

Schrappen

Or. de

Amendement 530
Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Olle Schmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26
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Ontwerpresolutie Amendement

26. wijst erop dat hoewel het IMF interne 
devaluatie als doelstelling heeft 
geformuleerd voor zijn bijstandsoperaties 
in het kader van de trojka, de Commissie 
zich nooit duidelijk achter deze 
doelstelling heeft opgesteld; merkt op dat 
de Commissie juist in alle vier de 
betreffende programmalanden de nadruk 
op begrotingsconsolidatie als doelstelling 
legt;

Schrappen

Or. en

Amendement 531
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. wijst erop dat hoewel het IMF interne 
devaluatie als doelstelling heeft 
geformuleerd voor zijn bijstandsoperaties 
in het kader van de trojka, de Commissie 
zich nooit duidelijk achter deze 
doelstelling heeft opgesteld; merkt op dat 
de Commissie juist in alle vier de 
betreffende programmalanden de nadruk 
op begrotingsconsolidatie als doelstelling 
legt;

26. begrijpt dat het IMF voor het 
herstellen van de concurrentiepositie bij 
voorkeur het instrument gebruikt dat 
hoofdzakelijk op interne devaluatie is 
gericht, terwijl de Commissie zich met 
name zorgen maakt over 
begrotingsconsolidatie, en dat 
gezamenlijk is besloten over te gaan tot 
een combinatie van beide instrumenten, 
alsook tot structurele hervormingen, 
waarbij andere maatregelen ter 
aanvulling van deze benadering dienen;

Or. en

Amendement 532
Liem Hoang Ngoc
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. wijst erop dat hoewel het IMF interne 
devaluatie als doelstelling heeft 
geformuleerd voor zijn bijstandsoperaties 
in het kader van de trojka, de Commissie 
zich nooit duidelijk achter deze doelstelling 
heeft opgesteld; merkt op dat de 
Commissie juist in alle vier de betreffende 
programmalanden de nadruk op 
begrotingsconsolidatie als doelstelling legt;

26. wijst erop dat hoewel het IMF interne 
devaluatie als doelstelling heeft 
geformuleerd voor zijn bijstandsoperaties 
in het kader van de trojka, de Commissie 
zich nooit duidelijk achter deze doelstelling 
heeft opgesteld; merkt op dat de 
Commissie juist in alle vier de betreffende 
programmalanden de nadruk op 
begrotingsconsolidatie als doelstelling legt; 
merkt op dat, aangezien er geen 
democratische beraadslagingen waren 
over de vraag welke strategie de voorkeur 
zou moeten krijgen, ze beide in alle 
landen die een bijstandsprogramma 
uitvoeren, tegelijkertijd werden toegepast; 
merkt op dat het combineren van 
begrotingsbezuinigingen en terughoudend 
loonbeleid zowel binnen de publieke als 
de private sector heeft geleid tot 
vermindering van de vraag, en zodoende 
tot dramatische cumulatieve economische 
en sociale gevolgen.

Or. en

Amendement 533
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. wijst erop dat hoewel het IMF interne 
devaluatie als doelstelling heeft 
geformuleerd voor zijn bijstandsoperaties 
in het kader van de trojka, de Commissie 
zich nooit duidelijk achter deze doelstelling 
heeft opgesteld; merkt op dat de 
Commissie juist in alle vier de betreffende 
programmalanden de nadruk op 

26. wijst erop dat hoewel het IMF interne 
devaluatie als doelstelling heeft 
geformuleerd voor zijn bijstandsoperaties 
in het kader van de trojka, de Commissie 
zich nooit duidelijk achter deze doelstelling 
heeft opgesteld; merkt op dat de 
Commissie juist in alle vier de betreffende 
programmalanden de nadruk op 
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begrotingsconsolidatie als doelstelling legt; begrotingsconsolidatie als doelstelling legt; 
roept de EU en het IMF op samen te 
werken en overeenstemming te bereiken 
over de voltooiing van de programma's 
gericht op verbetering van de 
houdbaarheid van de Griekse 
schuldpositie en hernieuwde toetreding 
van dit land tot de financiële markten;

Or. en

Amendement 534
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. wijst erop dat hoewel het IMF interne 
devaluatie als doelstelling heeft 
geformuleerd voor zijn bijstandsoperaties 
in het kader van de trojka, de Commissie 
zich nooit duidelijk achter deze doelstelling 
heeft opgesteld; merkt op dat de 
Commissie juist in alle vier de betreffende
programmalanden de nadruk op 
begrotingsconsolidatie als doelstelling legt;

26. wijst erop dat hoewel het IMF voor zijn 
bijstandsoperaties in het kader van de 
trojka interne devaluatie als doelstelling 
heeft geformuleerd, wat inderdaad de 
juiste doelstelling was gegeven het feit dat 
een externe devaluatie niet mogelijk was,
de Commissie zich nooit duidelijk achter 
deze doelstelling heeft opgesteld; merkt op 
dat de Commissie juist in alle vier de 
betreffende programmalanden de nadruk 
op begrotingsconsolidatie als doelstelling 
legt, waarin natuurlijk de doelstelling van 
interne devaluatie ligt besloten;

Or. fi

Amendement 535
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26
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Ontwerpresolutie Amendement

26. wijst erop dat hoewel het IMF interne 
devaluatie als doelstelling heeft 
geformuleerd voor zijn bijstandsoperaties 
in het kader van de trojka, de Commissie 
zich nooit duidelijk achter deze doelstelling 
heeft opgesteld; merkt op dat de 
Commissie juist in alle vier de betreffende 
programmalanden de nadruk op 
begrotingsconsolidatie als doelstelling legt;

26. wijst erop dat hoewel het IMF interne 
devaluatie als doelstelling heeft 
geformuleerd voor zijn bijstandsoperaties 
in het kader van de trojka, de Commissie 
zich nooit duidelijk achter deze doelstelling 
heeft opgesteld; merkt op dat de 
Commissie juist in alle vier de betreffende 
programmalanden de nadruk op 
begrotingsconsolidatie als doelstelling legt; 
erkent deze verschillen in prioriteit tussen 
het IMF en de Europese Commissie, 
neemt nota van het voorlopig ontbreken 
van samenhang tussen de doelstellingen 
van deze twee instellingen en is van 
mening dat dit negatieve gevolgen heeft 
gehad voor de maatregelen, de 
begrotingsdoelstellingen en de 
randvoorwaarden voor en de omvang van 
de financiële middelen die werden 
toegewezen aan de landen die een 
aanpassingsprogramma uitvoeren;

Or. en

Amendement 536
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. wijst erop dat hoewel het IMF interne 
devaluatie als doelstelling heeft 
geformuleerd voor zijn bijstandsoperaties 
in het kader van de trojka, de Commissie 
zich nooit duidelijk achter deze doelstelling 
heeft opgesteld; merkt op dat de 
Commissie juist in alle vier de betreffende 
programmalanden de nadruk op 
begrotingsconsolidatie als doelstelling legt;

26. wijst erop dat hoewel het IMF interne 
devaluatie middels verlaging van de lonen 
en pensioenen als doelstelling heeft 
geformuleerd voor zijn bijstandsoperaties 
in het kader van de trojka, de Commissie 
zich nooit duidelijk achter deze doelstelling 
heeft opgesteld; merkt op dat de 
Commissie juist in alle vier de betreffende 
programmalanden de nadruk op 
begrotingsconsolidatie als doelstelling legt;
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Or. en

Amendement 537
Philippe Lamberts, Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. wijst erop dat hoewel het IMF interne 
devaluatie als doelstelling heeft 
geformuleerd voor zijn bijstandsoperaties 
in het kader van de trojka, de Commissie 
zich nooit duidelijk achter deze 
doelstelling heeft opgesteld; merkt op dat 
de Commissie juist in alle vier de 
betreffende programmalanden de nadruk 
op begrotingsconsolidatie als doelstelling 
legt;

26. wijst erop dat hoewel het IMF interne 
devaluatie als doelstelling heeft 
geformuleerd voor zijn bijstandsoperaties 
in het kader van de trojka, onderstreept dat 
de Commissie zich nooit uitdrukkelijk
achter deze doelstelling heeft opgesteld; 
merkt op dat de Commissie juist in alle 
vier de betreffende programmalanden de 
nadruk op begrotingsconsolidatie als 
doelstelling legt; betreurt het feit dat er 
minder aandacht is besteed aan de 
doelstelling om in programmalanden 
zowel hun industriële basis als hun 
institutionele structuren te hervormen 
teneinde deze duurzamer en effectiever te 
maken dan aan bovengenoemde 
doelstellingen.

(Dit amendement is gebaseerd op een 
bijdragen van onderzoekers van het Institut 
für Makroökonomie und 
Konjunkturforschung (IMK).)

Or. en

Amendement 538
Udo Bullmann, Peter Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26
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Ontwerpresolutie Amendement

26. wijst erop dat hoewel het IMF interne 
devaluatie als doelstelling heeft 
geformuleerd voor zijn bijstandsoperaties 
in het kader van de trojka, de Commissie 
zich nooit duidelijk achter deze doelstelling 
heeft opgesteld; merkt op dat de 
Commissie juist in alle vier de betreffende 
programmalanden de nadruk op 
begrotingsconsolidatie als doelstelling 
legt;

26. wijst erop dat hoewel het IMF interne 
devaluatie als doelstelling heeft 
geformuleerd voor zijn bijstandsoperaties 
in het kader van de trojka, de Commissie 
zich nooit duidelijk achter deze doelstelling 
heeft opgesteld; merkt op dat de 
Commissie in alle vier de betreffende 
programmalanden eerder de nadruk op 
eenzijdige verlaging van de begroting 
zonder groeistimuleringsmaatregelen als 
doelstelling legt;

Or. de

Amendement 539
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. merkt op dat aanbevelingen over 
matiging of "aanpassing" van de lonen in 
alle programma's waren opgenomen, en 
zodoende in wezen overeenkwamen met 
de doelstelling van het IMF;

Or. en

Amendement 540
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. roept op om afstand te nemen van 
deze beleidsmaatregelen, opdat de 
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problemen omtrent duurzame 
economische groei, werkloosheid, 
armoede, sociale uitsluiting en 
(inkomens)ongelijkheid daadwerkelijk 
kunnen worden aangepakt en opgelost;

Or. en

Amendement 541
Jürgen Klute, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. veroordeelt het volledig ontbreken 
in de programma's van de trojka van 
maatregelen ter stimulering van de groei 
en werkgelegenheid, waarbij Ierland tot 
op zekere hoogte een uitzondering vormt, 
aangezien de trojka hier toestond dat de 
helft van de privatiseringsopbrengsten 
werd uitgegeven aan 
werkgelegenheidsprojecten;

Or. en

Amendement 542
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. roept op om afstand te nemen van 
deze beleidsmaatregelen, opdat de 
problemen omtrent duurzame 
economische groei, werkloosheid, 
armoede, sociale uitsluiting en 
(inkomens)ongelijkheid daadwerkelijk 
kunnen worden aangepakt en opgelost;
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Or. en

Amendement 543
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat er te weinig 
aandacht is besteed aan het verlichten van 
de negatieve gevolgen van de
aanpassingsstrategieën in de 
programmalanden;

Schrappen

Or. de

Amendement 544
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat er te weinig aandacht 
is besteed aan het verlichten van de 
negatieve gevolgen van de 
aanpassingsstrategieën in de 
programmalanden;

27. is van mening dat de trojka te weinig 
aandacht heeft besteed aan het verlichten 
van de negatieve gevolgen van de 
aanpassingsstrategieën in de 
programmalanden; betreurt dit gebrek aan 
inzicht, dat duidelijk werd toen hij een 
aantal aanbevelingen van regeringen 
verwierp die tot doel hadden dit effect te 
verminderen, alsook de schadelijke 
gevolgen ervan voor het leven van burgers 
en gezinnen, en voor ondernemingen en 
andere instellingen van deze landen; 
neemt nota van enkele politieke 
verklaringen van hoge functionarissen 
binnen de trojka waarin zij deze behoefte 
aan verlichting onderschreven, en 
derhalve de noodzaak erkenden om het 
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tempo en de striktheid van de 
maatregelen, begrotingsdoelstellingen en 
randvoorwaarden van de 
aanpassingsprogramma's te matigen, 
alsook de inschattings- en 
beoordelingsfouten ervan; en betreurt het 
dat de technische teams van de trojka die 
erop wezen dat het onnodig strikte en 
starre niveau tot negatieve sociale 
gevolgen zou leiden, deze niet passend en 
tijdig hebben opgevolgd;

Or. en

Amendement 545
Emer Costello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat er te weinig aandacht 
is besteed aan het verlichten van de 
negatieve gevolgen van de 
aanpassingsstrategieën in de 
programmalanden;

27. is van mening dat er te weinig aandacht 
is besteed aan toetsingsprocedures voor 
armoede en het uitvoeren van sociale 
effectenbeoordelingen van programma's, 
van het verlichten van de negatieve 
gevolgen, met name van de negatieve 
sociale gevolgen van de 
aanpassingsstrategieën in de 
programmalanden, van het afstemmen van 
programma's op de doelstellingen van de 
EU 2020-strategie, met name op de 
doelstellingen op het gebied van sociale 
insluiting, werkgelegenheid en onderwijs, 
en op een sociale investeringsstrategie, en 
van het waarborgen dat alle 
bezuinigingen op diensten die door de 
armen en sociaal uitgesloten burgers 
worden gebruikt, en op het inkomen van 
de armen en sociaal uitgesloten burgers 
worden vermeden of gecompenseerd door 
maatregelen die waarborgen dat de 
armoede hierdoor niet wordt vergroot;
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Or. en

Amendement 546
Udo Bullmann, Peter Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat er te weinig aandacht 
is besteed aan het verlichten van de 
negatieve gevolgen van de 
aanpassingsstrategieën in de 
programmalanden;

27. is van mening dat er te weinig aandacht 
is besteed aan het verlichten van de 
negatieve gevolgen van de 
aanpassingsstrategieën in de 
programmalanden, zoals werkloosheid,
sociale onevenwichtigheid en de 
eenzijdige belasting van de onderste 
inkomensgroepen terwijl de bovenste 
inkomensgroepen verregaand worden 
ontzien, en dat de politieke wil ontbreekt 
om deze misstanden in het kader van de 
trojkaonderhandelingen aan de orde te 
stellen;

Or. de

Amendement 547
Hans-Peter Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat er te weinig aandacht 
is besteed aan het verlichten van de 
negatieve gevolgen van de 
aanpassingsstrategieën in de 
programmalanden;

27. is van mening dat er veel te weinig 
aandacht is besteed aan het verlichten van 
de negatieve gevolgen van de 
aanpassingsstrategieën in de
programmalanden; stelt vast dat door de 
negatieve gevolgen van de 
bezuinigingsprogramma’s in de betrokken 
lidstaten talloze kredietnemers door de 
financiële crisis aan zeer hoge belastingen 
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zijn onderworpen, maar dat dit slechts 
voor een minimaal aantal kredietgevers 
geldt; 

Or. de

Amendement 548
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat er te weinig aandacht 
is besteed aan het verlichten van de 
negatieve gevolgen van de 
aanpassingsstrategieën in de 
programmalanden;

27. is van mening dat er te weinig aandacht 
is besteed aan het verlichten van de 
negatieve gevolgen van de 
aanpassingsstrategieën in de 
programmalanden; herinnert aan de 
oorzaken van de crises; merkt op dat de 
economische en sociale gevolgen erger 
zouden zijn geweest zonder de financiële 
en technische bijstand EU-IMF;

Or. en

Amendement 549
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat er te weinig aandacht 
is besteed aan het verlichten van de 
negatieve gevolgen van de 
aanpassingsstrategieën in de 
programmalanden;

27. is van mening dat er te weinig aandacht 
is besteed aan het verlichten van de 
negatieve gevolgen van de 
aanpassingsstrategieën in de 
programmalanden; betreurt het dat te vaak 
bij de voor alle landen gelijke benadering 
van het crisisbeheer niet volledig rekening 
is gehouden met het in evenwicht brengen 
van de sociale gevolgen van de 
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voorgeschreven beleidsmaatregelen;

Or. en

Amendement 550
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat er te weinig aandacht 
is besteed aan het verlichten van de 
negatieve gevolgen van de 
aanpassingsstrategieën in de 
programmalanden;

27. is van mening dat er te weinig aandacht 
is besteed aan het verlichten van de 
negatieve gevolgen van de 
aanpassingsstrategieën in de 
programmalanden en aan het corrigeren 
van de grootschalige, niet-ingeschatte 
gevolgen voor de recessie;

Or. en

Amendement 551
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat er te weinig aandacht 
is besteed aan het verlichten van de 
negatieve gevolgen van de 
aanpassingsstrategieën in de 
programmalanden;

27. is van mening dat er te weinig aandacht 
is besteed aan het verlichten van de 
negatieve gevolgen van de 
aanpassingsstrategieën in de 
programmalanden in de zin van een 
onevenwichtige verdeling van de pijn 
tussen arm en rijk;

Or. fi
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Amendement 552
Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat er te weinig 
aandacht is besteed aan het verlichten van
de negatieve gevolgen van de 
aanpassingsstrategieën in de 
programmalanden;

27. is van mening dat de maatregelen 
ondanks de negatieve gevolgen van de 
aanpassingsstrategieën in de 
programmalanden nodig waren om 
economisch herstel voor de lange termijn 
tot stand te brengen;

Or. en

Amendement 553
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat er te weinig aandacht 
is besteed aan het verlichten van de 
negatieve gevolgen van de 
aanpassingsstrategieën in de
programmalanden;

27. is van mening dat de trojka soepel zou 
moeten inspelen op nieuwe uitdagingen 
en dat er te weinig aandacht is besteed aan 
het verlichten van de negatieve gevolgen 
van de aanpassingsstrategieën in de 
programmalanden;

Or. de

Amendement 554
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27
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Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat er te weinig aandacht 
is besteed aan het verlichten van de 
negatieve gevolgen van de 
aanpassingsstrategieën in de 
programmalanden;

27. is van mening dat er te weinig aandacht 
is besteed aan het vermijden of verlichten 
van de negatieve gevolgen van de 
aanpassingsstrategieën in de 
programmalanden;

Or. en

Amendement 555
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat er te weinig aandacht 
is besteed aan het verlichten van de 
negatieve gevolgen van de 
aanpassingsstrategieën in de 
programmalanden;

27. is van mening dat er te weinig aandacht 
is besteed aan het verlichten van de 
negatieve sociale en politieke gevolgen 
van de aanpassingsstrategieën in de 
programmalanden;

Or. en

Amendement 556
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat er te weinig aandacht 
is besteed aan het verlichten van de 
negatieve gevolgen van de 
aanpassingsstrategieën in de 
programmalanden;

27. is van mening dat er te weinig aandacht 
is besteed aan het verlichten van de 
negatieve gevolgen van de 
aanpassingsstrategieën in de 
programmalanden; betreurt met name het 
ontbreken van toegang tot kredieten voor 
kmo's en van programma's ter 
bevordering van het op nationaal en EU-
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niveau creëren van werkgelegenheid en 
groei;

Or. en

Amendement 557
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat er te weinig aandacht 
is besteed aan het verlichten van de 
negatieve gevolgen van de 
aanpassingsstrategieën in de 
programmalanden;

27. is van mening dat er haast geen
aandacht is besteed aan het verlichten van 
de negatieve economische en sociale 
gevolgen van de aanpassingsstrategieën in 
de programmalanden;

Or. en

Amendement 558
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat er te weinig aandacht 
is besteed aan het verlichten van de 
negatieve gevolgen van de 
aanpassingsstrategieën in de 
programmalanden;

27. is van mening dat er meer aandacht zal 
moeten worden besteed aan het verlichten 
van de negatieve gevolgen van de 
aanpassingsstrategieën in de 
programmalanden;

Or. pt

Amendement 559
Antigoni Papadopoulou
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. merkt op dat tussen 2012 en 2013 
het werkloosheidspercentage in Cyprus 
met 10 procent is gestegen; merkt op dat 
progressieve belasting, bezuinigingen op 
de begroting en soberheid een 
belemmering vormen voor economische 
activiteiten en de kloof tussen arm en rijk 
vergroten.

Or. en

Amendement 560
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. is ernstig bezorgd over de 
cumulatieve gevolgen van grootschalige 
en versneld doorgevoerde bezuinigingen 
in fundamentele sectoren van de 
armoedebestrijding, zoals pensioenen, 
basisdiensten, gezondheidszorg en 
farmaceutische producten, voor de meest 
kwetsbare groepen en de armoede onder 
kinderen; betreurt het feit dat 
dientengevolge het aantal mensen voor 
wie armoede of sociale uitsluiting dreigt, 
in alle vier de programmalanden is 
toegenomen; merkt op dat achter de al 
zorgwekkende statistieken een veel 
hardere realiteit schuilgaat, namelijk dat 
een daling van het bbp per capita inhoudt 
dat de armoedegrens ook daalt;

Or. en
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Amendement 561
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. benadrukt het belang van 
eigenaarschap op nationaal niveau, en dat 
indien het niet lukt maatregelen door te 
voeren waarover overeenstemming bestaat, 
dit gevolgen heeft voor de te verwachten 
resultaten; 

28. benadrukt het belang van 
eigenaarschap op nationaal niveau, en dat 
indien het niet lukt maatregelen door te 
voeren waarover overeenstemming bestaat, 
dit gevolgen heeft voor de te verwachten 
resultaten; merkt daarnaast op dat in veel 
van de programmalanden geen nationale 
consensus bestond over de correctieve 
maatregelen en dat niemand in deze 
landen de implementatie van deze 
maatregelen naar zich toetrok, wat bij 
aanvang natuurlijk moeilijk te 
verwezenlijken is maar wat onder druk 
van de omstandigheden toch tot stand zou 
moeten komen; merkt ten slotte op dat 
serieuze onenigheid en onrust de 
stabilisatie van de economische situatie 
hebben belemmerd;

Or. fi

Amendement 562
Udo Bullmann, Peter Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. benadrukt het belang van 
eigenaarschap op nationaal niveau, en dat 
indien het niet lukt maatregelen door te 
voeren waarover overeenstemming bestaat, 
dit gevolgen heeft voor de te verwachten 
resultaten;

28. benadrukt het belang van 
eigenaarschap op nationaal niveau, en dat 
indien het niet lukt maatregelen door te 
voeren waarover overeenstemming bestaat, 
dit gevolgen heeft voor de te verwachten 
resultaten; beklemtoont echter eveneens 
dat de gebrekkige uitvoering van de 
voorwaarden ook moet worden bekeken in 
combinatie met de gebrekkige en sociaal 
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sterk onevenwichtig ontworpen 
aanpassingsprogramma’s van de trojka; 
beklemtoont bovendien dat de 
maatschappelijke aanvaarding van de 
voorwaarden wellicht groter zou zijn 
geweest als ook de hogere 
inkomensgroepen in de 
programmalanden en de financiële sector 
door de invoering van een belasting op de 
financiële verrichtingen mee de kosten 
van de crisis hadden moeten betalen en 
als er op Europees niveau vastberaden 
strijd was gevoerd tegen belastingvlucht 
en belastingontduiking;

Or. de

Amendement 563
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. benadrukt het belang van 
eigenaarschap op nationaal niveau, en dat 
indien het niet lukt maatregelen door te 
voeren waarover overeenstemming bestaat, 
dit gevolgen heeft voor de te verwachten 
resultaten;

28. benadrukt het belang van 
eigenaarschap op nationaal niveau, met 
name bij structurele hervormingen en 
begrotingsaanpassingen, en dat indien het 
niet lukt maatregelen door te voeren 
waarover overeenstemming bestaat, dit 
gevolgen heeft voor de te verwachten 
resultaten, zodat in de betrokken landen 
voor een nog langere periode aanvullende 
problemen zullen ontstaan; neemt nota 
van de ervaringen van het IMF op basis 
waarvan nationaal eigenaarschap kan 
worden beschouwd als de 
allerbelangrijkste factor waardoor ieder 
financieel bijstandsprogramma een succes 
kan worden;

Or. en
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Amendement 564
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. benadrukt het belang van 
eigenaarschap op nationaal niveau, en dat 
indien het niet lukt maatregelen door te 
voeren waarover overeenstemming bestaat, 
dit gevolgen heeft voor de te verwachten 
resultaten;

28. benadrukt het belang van 
eigenaarschap op nationaal niveau, en dat 
indien het niet lukt maatregelen door te 
voeren waarover overeenstemming bestaat, 
dit gevolgen heeft voor de te verwachten 
resultaten; benadrukt echter dat 
eigenaarschap op nationaal niveau niet 
kan worden verkregen zonder de juiste 
democratische legitimiteit en 
verantwoordingsplicht op zowel nationaal 
als EU-niveau;

Or. en

Amendement 565
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. benadrukt het belang van 
eigenaarschap op nationaal niveau, en dat 
indien het niet lukt maatregelen door te 
voeren waarover overeenstemming bestaat, 
dit gevolgen heeft voor de te verwachten 
resultaten;

28. benadrukt het belang van 
eigenaarschap op nationaal niveau, en dat 
indien het niet lukt maatregelen door te 
voeren waarover overeenstemming bestaat, 
dit gevolgen heeft voor de te verwachten 
resultaten; onderstreept wat dit betreft dat 
het voor de verantwoordingsplicht en 
transparantie op nationaal niveau van 
cruciaal belang is dat de nationale 
parlementen de begroting en wetgeving 
ter implementatie van de economische 
aanpassingsprogramma's goedkeuren;

Or. en
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Amendement 566
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. benadrukt het belang van 
eigenaarschap op nationaal niveau, en dat 
indien het niet lukt maatregelen door te 
voeren waarover overeenstemming bestaat, 
dit gevolgen heeft voor de te verwachten 
resultaten;

28. benadrukt het belang van 
eigenaarschap op nationaal niveau, en dat 
indien het niet lukt maatregelen door te 
voeren waarover overeenstemming bestaat, 
dit gevolgen heeft voor de te verwachten 
resultaten; merkt ook op dat brede 
politieke steun voor de doelstellingen van 
de programma's een centrale rol speelt bij 
het succesvolle verloop ervan, en betreurt 
dat dit niet altijd in alle crisislanden het 
geval is geweest;

Or. en

Amendement 567
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. benadrukt het belang van 
eigenaarschap op nationaal niveau, en dat 
indien het niet lukt maatregelen door te 
voeren waarover overeenstemming bestaat, 
dit gevolgen heeft voor de te verwachten 
resultaten;

28. benadrukt het belang van 
eigenaarschap op nationaal niveau, en dat 
indien het niet lukt maatregelen door te 
voeren waarover overeenstemming bestaat, 
dit gevolgen heeft voor de te verwachten 
resultaten en een verwoestend effect heeft 
op het vertrouwen van burgers in de EU;

Or. en
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Amendement 568
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. benadrukt het belang van
eigenaarschap op nationaal niveau, en dat 
indien het niet lukt maatregelen door te 
voeren waarover overeenstemming bestaat, 
dit gevolgen heeft voor de te verwachten 
resultaten;

28. benadrukt dat eigenaarschap op 
nationaal niveau cruciaal is, en dat indien 
het niet lukt maatregelen door te voeren 
waarover overeenstemming bestaat, dit 
gevolgen heeft voor de te verwachten 
resultaten;

Or. en

Amendement 569
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. wijst erop dat positieve resultaten 
van hervormingen die programmalanden 
in het kader van hun economische 
aanpassingsprogramma hebben 
doorgevoerd, aan andere EU-lidstaten 
inspiratie kunnen geven om de 
duurzaamheid van hun 
overheidsfinanciën middels consolidatie 
van hun begroting te bevorderen en om 
hun concurrentiepositie middels 
structurele hervormingen te verbeteren.

Or. en

Amendement 570
Olle Ludvigsson
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. betreurt het dat bij de 
werkzaamheden van de trojka het aspect 
gendergelijkheid nauwelijks een rol 
speelt; benadrukt dat vergroting van de
gendergelijkheid een centrale rol speelt bij 
het versterken van een economie, en dat 
deze factor nooit over het hoofd moet 
worden gezien in economische analyses of 
aanbevelingen; 

Or. en

Amendement 571
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. merkt op dat overeenkomstig 
artikel 125, lid 1 VWEU, de Unie of een 
lidstaat daarvan niet aansprakelijk is voor 
de verplichtingen van de lidstaten en dat 
het oorspronkelijke doel van deze 
beschikking was om de lidstaten te 
dwingen zich te houden aan een strikt 
economisch beleid daar zij niet kunnen 
verwachten dat zij door een ander gered 
worden; merkt op dat 
reddingsmaatregelen niettemin zijn 
genomen waardoor het vertrouwen van de 
burgers in de wettigheid van maatregelen 
is geschaad, en dat het mandaat van zowel 
de Commissie als van de ECB moeilijk te 
doorgronden zijn gebleken; 

Or. fi
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Amendement 572
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. betreurt het dat de lidstaten die een 
aanpassingsprogramma uitvoeren, om de 
programmadoeleinden te behalen vaak 
voorstander zijn van nog strengere
bezuinigingsmaatregelen dan die de 
trojka heeft voorgesteld. 

Or. en

Amendement 573
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. is van mening dat de privatisering 
in Cyprus van de diensten voor 
telecommunicatie en elektriciteit en die 
van de havenautoriteiten een foute 
strategie vormt, die ertoe zal leiden dat de 
relatief kleine en geïsoleerde Cypriotische 
markt zal worden gedomineerd door een 
of enkele private ondernemingen, hetgeen 
nadelig zal zijn voor de consument, het 
bedrijfsleven en het functioneren van de 
economie als geheel;

Or. en

Amendement 574
Krišjānis Kariņš
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. benadrukt dat staten zo snel
mogelijk de nodige hervormingen moeten 
implementeren opdat de economische 
groei snel weer van start gaat;

Or. lv

Amendement 575
Philippe Lamberts, Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. betreurt het dat collectieve 
onderhandelingspraktijken opzettelijk 
worden beperkt, zoals in Portugal, waar 
het aantal werknemers dat onder een 
collectieve arbeidsovereenkomst valt, is 
gedaald van meer dan vijf miljoen (2010) 
naar 300.000 (2012), en dat in de 
programmalanden sprake is van een 
recordaantal werklozen; onderstreept wat 
dit betreft de noodzaak van een onderzoek 
om te beoordelen of er prima facie sprake 
is van niet-naleving door de ECB en de 
Commissie van artikel 153, lid 3, van het 
VWEU;

(Dit amendement is gebaseerd op een 
bijdrage van het Europees Verbond van 
Vakverenigingen (EVV).)

Or. en

Amendement 576
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 ter. veroordeelt het feit dat het onder 
toezicht van de trojka uitgevoerde beleid 
veel verder ging in gevallen waarin de 
sociale partners een gezamenlijke 
overeenstemming hadden bereikt, zodat er 
geen rekening werd gehouden met het 
evenwicht dat de sociale partners op het 
gebied van salarismaatregelen en/of 
arbeidsmarkthervormingen hadden 
bereikt.

Or. en

(Bijdrage van het EVV)

Amendement 577
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 quater. veroordeelt maatregelen als 
verlaging van het minimumloon en 
afzwakking van collectieve 
onderhandelingsstelsels, omdat deze 
ernstige gevolgen hebben voor de 
binnenlandse vraag, en als zodanig voor 
de economische en 
werkgelegenheidsprestaties

(Bijdrage van het EVV)

Or. en
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Amendement 578
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 quinquies. onderstreept dat er een 
aanzienlijke tegenstelling bestaat tussen 
de behoefte aan uitvoering van kostbare 
structurele hervormingen en de 
doelstellingen gericht op 
begrotingsconsolidatie, waarbij 
uiteindelijk wordt gestreefd naar 
verlaging van de collectieve kosten, en dat 
het tegelijkertijd nastreven van beide 
doelstellingen een gevoelige en moeilijke 
afstemming vereist, alsook de uitwerking 
van een langetermijnstrategie die 
gebaseerd is op zowel nationaal eigendom 
als op EU-brede coördinatie en 
samenwerking binnen het economisch 
beleid; 

Or. en

Amendement 579
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 sexies. wijst erop dat de trojka ervoor 
verantwoordelijk is dat het succesvolle 
verloop van de programma's afhankelijk 
was van het ontstaan van gunstige externe 
omstandigheden, dat nooit gebeurde;

Or. en
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Amendement 580
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 septies. verzoekt om volledige 
transparantie bij de voorbereiding en 
vaststelling van de maatregelen van de 
trojka en de respectieve standpunten van 
het IMF, de Europese Commissie en de 
ECB.

Or. en

Amendement 581
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 octies. erkent dat "de trojka symbool 
staat voor het door technocratische 
actoren uitoefenen van enorme 
bevoegdheden, hetgeen als zodanig een 
weerspiegeling is van de traditionele 
kritiek van het "democratisch deficit" van 
de EU; onderstreept dat het functioneren 
van de trojka niet alleen moet leiden tot 
een betere bepaling van de daadwerkelijke 
aard en reikwijdte van de bevoegdheden 
van de EU met betrekking tot haar 
lidstaten, maar ook tot een duidelijkere 
vaststelling van de manier waarop EU-
besluiten moeten worden genomen, alsook 
de "inputlegitimiteit" waarop ze zijn 
gebaseerd"[i]; 

[i] Betoncini en Kreilinger (2013)

Or. en
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Amendement 582
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. merkt op dat het mandaat van de 
trojka wordt ervaren als onduidelijk en 
onvoldoende transparant;

29. is van mening dat het memorandum 
van overeenstemming met Portugal een 
voorbeeld van onrechtmatige en 
ondemocratische inmenging van politiek-
institutionele besluitvormers is, dat 
indruist tegen de beginselen en de rechten 
die zijn vastgelegd in de grondwet van de 
Portugese Republiek, met name vanwege 
de inhoud, die wel een aanvalspact lijkt 
tegen de bevolking en het land;

Or. pt

Amendement 583
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. merkt op dat het mandaat van de trojka 
wordt ervaren als onduidelijk en 
onvoldoende transparant;

29. merkt op dat het mandaat van de trojka, 
de interne arbeidsverdeling tussen zijn 
leden en de verbinding met de Eurogroep 
en het ESM worden gekenmerkt door een 
gebrek aan verantwoordingsplicht, 
duidelijkheid en transparantie;
onderstreept dat door dit gebrek aan 
duidelijkheid, transparantie en 
verantwoordingsplicht belangrijke 
potentiële belangenconflicten zijn 
ontstaan en de doeltreffende uitoefening 
door het Europees Parlement van zijn in 
de Verdragen vastgelegde politieke 
controlefuncties is ondermijnd; wijst erop 
dat deze situatie aanleiding heeft gegeven 
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tot ernstige juridische kwesties, 
waaronder een voortdurende juridische 
discussie voor het HvJ aangaande de 
uitvoering van het beginsel van 
bevoegdheidstoedeling in de zin van 
artikel 5 VEU, ingevolge waarvan de Unie 
enkel handelt binnen de grenzen van de 
bevoegdheden die haar door de lidstaten 
in de Verdragen zijn toegedeeld; [i]

[i] jurisprudentie T-541/10 ADEDY 
e.a./Raad van de Europese Unie

Or. en

Amendement 584
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. merkt op dat het mandaat van de trojka 
wordt ervaren als onduidelijk en 
onvoldoende transparant;

29. merkt op dat het mandaat van de trojka 
wordt ervaren als onduidelijk en 
onvoldoende transparant; is er evenwel
mee ingenomen dat er sinds de 
inwerkingtreding van Verordening nr. 
472/2013, waarin de toezichtprocedures 
zijn gecodificeerd die in de eurozone 
moeten worden toegepast voor landen met 
financiële problemen, een feitelijk 
mandaat voor de trojka is vastgesteld; 
dringt aan op de volledige 
tenuitvoerlegging van en zeggenschap 
over deze verordening;

Or. en

Amendement 585
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29



AM\1017184NL.doc 137/195 PE528.080v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

29. merkt op dat het mandaat van de trojka 
wordt ervaren als onduidelijk en 
onvoldoende transparant;

29. merkt op dat het mandaat van de trojka 
wordt verleend door de Eurogroep en de 
programmalanden;

Or. de

Amendement 586
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. merkt op dat het mandaat van de 
trojka wordt ervaren als onduidelijk en 
onvoldoende transparant;

29. merkt op dat de trojka op grond van 
een duidelijk mandaat van de Eurogroep 
en van democratisch legitieme afspraken 
met de betrokken lidstaten in actie is 
gekomen;

Or. de

Amendement 587
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. merkt op dat het mandaat van de trojka 
wordt ervaren als onduidelijk en 
onvoldoende transparant;

29. merkt op dat het mandaat van de trojka 
wordt ervaren als onduidelijk en 
onvoldoende transparant; onderstreept dat 
de trojka gebaseerd is op een duidelijk 
mandaat van de Eurogroep en handelt op 
basis van mvo's die zijn overeengekomen 
met de nationale regeringen (in 
samenwerking met de nationale 
parlementen) van de betrokken lidstaten;

Or. en
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Amendement 588
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. merkt op dat het mandaat van de trojka 
wordt ervaren als onduidelijk en 
onvoldoende transparant;

29. merkt op dat het mandaat van de trojka 
wordt ervaren als onduidelijk en 
onvoldoende transparant en moet worden 
aangepast aan de huidige economische 
situatie;

Or. en

Amendement 589
Sharon Bowles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. merkt op dat het mandaat van de trojka 
wordt ervaren als onduidelijk en 
onvoldoende transparant;

29. merkt op dat vanwege het evoluerende 
karakter van de reactie van de EU op de 
crisis, de onduidelijke rol van de ECB in 
de trojka en het ondoorzichtige karakter 
van het besluitvormingsproces van de
trojka, het mandaat van de trojka wordt 
ervaren als onduidelijk en onvoldoende 
transparant;

Or. en

Amendement 590
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29
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Ontwerpresolutie Amendement

29. merkt op dat het mandaat van de trojka 
wordt ervaren als onduidelijk en
onvoldoende transparant;

29. betreurt het dat het mandaat van de 
trojka onduidelijk en niet transparant is;

Or. en

Amendement 591
Hans-Peter Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. merkt op dat het mandaat van de trojka 
wordt ervaren als onduidelijk en 
onvoldoende transparant;

29. merkt op dat het mandaat van de trojka 
wordt ervaren als onduidelijk en 
onvoldoende transparant; merkt voorts op 
dat bij de trojka het Europees Parlement 
omzeild is1;
1 In het kader van een ‘wetgevende 
voetafdruk’: verwijzing naar het juridisch 
advies "Austeritätspolitik und 
Menschenrechte" (Bezuinigingsbeleid en 
mensenrechten) in opdracht van de 
Kammer für Arbeiter/innen und 
Angestellte für Wien van prof. dr. 
Andreas Fischer-Lescano, LL.M. (EUI), 
Zentrum für europäische Rechtspolitik 
(ZERP), Fachbereich Rechtswissenschaft, 
Universiteit Bremen, 24 november 2013.

Or. de

Amendement 592
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29
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Ontwerpresolutie Amendement

29. merkt op dat het mandaat van de trojka 
wordt ervaren als onduidelijk en 
onvoldoende transparant;

29. merkt op dat het mandaat van de trojka 
wordt ervaren als onduidelijk, omdat
transparantie en democratisch toezicht 
ontbreken;

Or. en

Amendement 593
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. merkt op dat het mandaat van de trojka 
wordt ervaren als onduidelijk en
onvoldoende transparant;

29. merkt op dat het mandaat van de trojka 
wordt ervaren als onduidelijk, onvoldoende 
transparant en niet democratisch legitiem;

Or. en

Amendement 594
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. merkt op dat het mandaat van de trojka 
wordt ervaren als onduidelijk en 
onvoldoende transparant;

29. merkt op dat het mandaat van de trojka, 
niet alleen in wettelijk opzicht, maar ook 
wat de precieze doelstellingen betreft,
wordt ervaren als niet volledig duidelijk en 
onvoldoende transparant;

Or. hu

Amendement 595
Elisa Ferreira
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. merkt op dat het mandaat van de trojka 
wordt ervaren als onduidelijk en 
onvoldoende transparant;

29. merkt op dat het mandaat van de trojka 
wordt ervaren als onduidelijk, omdat
transparantie en democratisch toezicht 
ontbreken;

Or. en

Amendement 596
Emer Costello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. merkt op dat het mandaat van de trojka 
wordt ervaren als onduidelijk en 
onvoldoende transparant;

29. merkt op dat het mandaat van de trojka 
onduidelijk, vaak in strijd met de 
Verdragen en onvoldoende transparant is;

Or. en

Amendement 597
Udo Bullmann, Peter Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. merkt op dat het mandaat van de trojka 
wordt ervaren als onduidelijk en 
onvoldoende transparant;

29. merkt op dat het mandaat van de trojka 
voor de burgers, de nationale parlementen 
en het Europees Parlement volkomen 
onduidelijk en ontransparant gebleven is;

Or. de
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Amendement 598
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. benadrukt dat de Europese 
Commissie, als uitvoerend orgaan van de 
EU en vanwege haar speciale rol met 
betrekking tot de trojka, informatie moet 
verstrekken en verantwoording moet 
afleggen aan het Europees Parlement 
over zowel de totstandkoming als de 
uitvoering van de budgettaire 
aanpassingsprogramma's en de 
desbetreffende beleidsmaatregelen; 
benadrukt tevens dat het verstrekken van 
informatie met betrekking tot de besluiten 
en het uitvoeren van evaluaties van 
aanpassingsprogramma's onderdeel moet 
uitmaken van de interinstitutionele 
dialoog van de Eurogroep met het 
Europees Parlement;

Or. en

Amendement 599
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. wijst met grote bezorgdheid op de 
algemene indruk van de burgers in de 
programmalanden dat alle relevante 
beleidsbeslissingen worden 
voorgeschreven door een externe bepaling 
die in strijd is met het algemeen belang 
van de programmalanden teneinde de 
bancaire sector van crediteurlidstaten te 
ontzien; merkt verder op dat door de 
maatregelen van de trojka slechts een op 
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de drie burgers in Zuid-Europa 
momenteel tevreden is over het 
democratisch systeem;

Or. en

Amendement 600
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. wijst erop dat mvo's vanuit 
juridisch oogpunt zeer omstreden zijn 
geworden aangaande de verenigbaarheid 
ervan met het nationale, Europese en 
internationale recht en met name de 
menselijke waardigheid, het recht op 
eigendom, arbeid, sociale en economische 
rechten in combinatie met de beginselen 
van rechtszekerheid, de rechtsstaat, 
gelijkheid, evenredigheid en subsidiariteit, 
welke in een aantal rechtszaken zouden 
zijn geschonden, onder meer in het geval 
van Griekenland, waar de Raad van 
Europa heeft geconcludeerd dat de 
Griekse staat het in het Europees Sociaal 
Handvest vastgelegde recht op sociale 
zekerheid schendt; 

Or. en

Amendement 601
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 ter. onderstreept dat de strenge 
voorwaarden die gelden voor in het kader 



PE528.080v01-00 144/195 AM\1017184NL.doc

NL

van bijstandsprogramma's verstrekte 
leningen ten koste gaan van de politieke 
ruimte van de lidstaten waar een 
bijstandsprogramma wordt uitgevoerd, 
aangezien er voor de nationale 
constitutionele uitvoerende en wetgevende 
machten in feite weinig anders op zit dan 
de maatregelen uit te voeren die nodig zijn 
om de in de mvo's vastgelegde concrete 
doelstellingen te halen; 

Or. en

Amendement 602
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 quater. onderstreept in het bijzonder 
dat in het kader van de trojka de leden 
van de Eurogroep bepalen of er bijstand 
wordt verleend en toezicht houden op de 
daadwerkelijke leningen via het ESM en 
dat in het kader van de trojka de 
Commissie formeel een 
vertegenwoordiger van de Eurogroep is; 
benadrukt dat een dergelijke situatie in 
schril contrast staat met de normale 
functie die de Commissie in de Verdragen 
is toebedeeld, namelijk om op te treden als 
onafhankelijke principaal die het EU-
belang beschermt en de EU-bepalingen 
uitvoert binnen de grenzen van de 
Verdragen; benadrukt dat deze situatie 
een aanzienlijk potentieel vormt voor 
belangenconflicten op verschillende 
Europese beleidsterreinen, zoals sociaal 
beleid en bepalingen inzake staatssteun;

Or. en
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Amendement 603
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. wijst erop dat er vanwege het ad hoc-
karakter daarvan geen gedegen 
rechtsgrondslag was voor de instelling 
van de trojka op grond van het primair 
recht van de Unie;

Schrappen

Or. en

Amendement 604
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. wijst erop dat er vanwege het ad hoc-
karakter daarvan geen gedegen 
rechtsgrondslag was voor de instelling van 
de trojka op grond van het primair recht 
van de Unie;

30. wijst erop dat er zonder wijziging van 
de EU-verdragen geen gedegen 
rechtsgrondslag mogelijk was voor de 
instelling van de trojka op grond van het 
primair recht van de Unie en dat daarom 
een intergouvernementele overeenkomst 
moest worden gesloten;

Or. de

Amendement 605
Hans-Peter Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. wijst erop dat er vanwege het ad hoc-
karakter daarvan geen gedegen

30. wijst erop dat er vanwege het ad hoc-
karakter van de trojka geen enkele
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rechtsgrondslag was voor de instelling van 
de trojka op grond van het primair recht 
van de Unie;

rechtsgrondslag was voor de instelling 
ervan op grond van het primair recht van 
de Unie; beklemtoont bovendien dat met 
name de ingrepen van de trojka in de 
nationale economische en sociale stelsels 
van de betrokken landen, bijvoorbeeld 
door de vermindering van de 
minimumlonen, niet onder het Unierecht 
vallen2;
2 In het kader van een ‘wetgevende 
voetafdruk’: verwijzing naar het juridisch 
advies "Austeritätspolitik und 
Menschenrechte" (Bezuinigingsbeleid en 
mensenrechten) in opdracht van de 
Kammer für Arbeiter/innen und 
Angestellte für Wien van prof. dr. 
Andreas Fischer-Lescano, LL.M. (EUI), 
Zentrum für europäische Rechtspolitik 
(ZERP), Fachbereich Rechtswissenschaft, 
Universiteit Bremen, 24 november 2013.

Or. de

Amendement 606
Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Olle Schmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. wijst erop dat er vanwege het ad hoc-
karakter daarvan geen gedegen 
rechtsgrondslag was voor de instelling van 
de trojka op grond van het primair recht 
van de Unie;

30. wijst erop dat er vanwege het ad-
hockarakter daarvan geen gedegen 
rechtsgrondslag was voor de instelling van 
de trojka op grond van het primair recht 
van de Unie; herinnert eraan dat het 
Europees Parlement, in het kader van de 
verordening 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 (verslag Gauzès), 
reeds een aantal elementen van 
verantwoordingsplicht met betrekking tot 
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de trojka heeft ingevoerd; 

Or. en

Amendement 607
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. wijst erop dat er vanwege het ad hoc-
karakter daarvan geen gedegen 
rechtsgrondslag was voor de instelling van 
de trojka op grond van het primair recht 
van de Unie;

30. wijst erop dat er vanwege het ad-
hockarakter daarvan geen gedegen 
rechtsgrondslag was voor de instelling van 
de trojka op grond van het primair recht 
van de Unie, hetgeen heeft geleid tot de 
instelling van intergouvernementele 
mechanismen zoals het ESM; verlangt dat 
elke toekomstige oplossing gebaseerd is op 
het primaire Unierecht; erkent dat dit kan 
leiden tot een de noodzaak om het 
Verdrag te wijzigen;

Or. en

Amendement 608
Udo Bullmann, Peter Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. wijst erop dat er vanwege het ad hoc-
karakter daarvan geen gedegen
rechtsgrondslag was voor de instelling van 
de trojka op grond van het primair recht 
van de Unie;

30. wijst erop dat het ad hoc-karakter van 
de trojka een reden is voor de ontbrekende 
rechtsgrondslag voor de instelling ervan op 
grond van het primair recht van de Unie, 
maar dat het feit dat de staatshoofden en 
regeringsleiders de voorkeur geven aan 
intergouvernementele in plaats van 
gemeenschappelijke structuren, daarvoor 
een andere reden is; beklemtoont dat de 
intergouvernementele instelling van 
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crisisinstrumenten zich volledig onttrekt 
aan de democratische controle van het 
Europees Parlement;

Or. de

Amendement 609
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. wijst erop dat er vanwege het ad hoc-
karakter daarvan geen gedegen 
rechtsgrondslag was voor de instelling van 
de trojka op grond van het primair recht 
van de Unie;

30. wijst erop dat er vanwege het ad hoc-
karakter van de trojka geen gedegen 
rechtsgrondslag beschikbaar was voor de 
instelling ervan op grond van het primair 
recht van de Unie;

Or. de

Amendement 610
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. wijst erop dat er vanwege het ad hoc-
karakter daarvan geen gedegen 
rechtsgrondslag was voor de instelling van 
de trojka op grond van het primair recht 
van de Unie;

30. wijst erop dat deze maatregelen een 
ad-hockarakter hadden en betreurt het dat 
er geen gedegen rechtsgrondslag was voor 
de instelling van de trojka op grond van het 
primair recht van de Unie;

Or. en

Amendement 611
Liem Hoang Ngoc
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. wijst op de centrale rol van de 
Eurogroep met betrekking tot zowel het 
besluit om financiële bijstand te verlenen 
als het vaststellen van de voorwaarden 
voor toekenning van de steun, ondanks 
dat de Eurogroep geen officiële instelling 
van de Europese Unie is; betreurt het 
ontbreken van democratische legitimiteit 
en verantwoordingsplicht op EU-niveau 
van de Eurogroep bij de uitoefening van 
uitvoerende bevoegdheden op EU-niveau;

Or. en

Amendement 612
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 ter. neemt kennis van de verklaring 
van de voorzitter van de Eurogroep dat de 
Eurogroep een mandaat aan de Europese 
Commissie geeft om namens de 
Eurogroep overeenstemming te bereiken 
over de details van de aan de bijstand 
verbonden voorwaarden, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
opvattingen van de lidstaten over de 
voornaamste elementen van de 
voorwaarden en, met het oog op hun 
eigen financiële beperkingen, over de 
omvang van de financiële bijstand;

Or. en
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Amendement 613
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 quater. merkt op dat de 
bovengenoemde procedure waarmee de 
Eurogroep de Europese Commissie een 
mandaat verleent, niet in de Verdragen is 
opgenomen; merkt op dat het de EU-
instellingen, zoals de Europese 
Commissie, krachtens artikel 13, lid 2 
VEU uitdrukkelijk wordt verboden buiten 
de hun door de Verdragen toegekende 
bevoegdheden op te treden; meent 
derhalve dat de 
onderhandelingsmandaten van de 
Commissie om binnen de trojka op te 
treden in strijd zijn met het primaire 
Unierecht en bijgevolg als onwettig 
moeten worden beschouwd;

Or. en

Amendement 614
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 quinquies. merkt op dat de voorzitter 
van de Eurogroep in zijn antwoord op de 
vragenlijst van het Europees Parlement 
niet is ingegaan op de wijze van 
democratische legitimiteit en 
verantwoordingsplicht van de trojka op 
EU-niveau;

Or. en
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Amendement 615
Sharon Bowles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. verzoekt de Commissie kennis te 
nemen van de klacht van de autoriteiten 
van een aantal lidstaten dat een lager 
verloop van het personeel van de trojka 
bevorderlijk zou zijn geweest voor hun 
besprekingen met de trojka;

Or. en

Amendement 616
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. wijst erop dat de trojka en zijn rol 
zijn gedefinieerd in artikel 6 en 7 van 
Verordening (EU) nr. 472/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 
mei 2013;

Or. en

Amendement 617
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 ter. herinnert eraan dat de lidstaat die 
om financiële bijstand verzoekt, 
verantwoordelijk is voor de opstelling van 
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zijn macro-economische 
aanpassingsprogramma; benadrukt dat 
macro-economische 
aanpassingsprogramma's worden 
goedgekeurd door een gekwalificeerde 
meerderheid van EU-ministers van 
financiën;

Or. en

Amendement 618
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 quater. benadrukt dat ondanks dat de 
Commissie namens de lidstaten optreedt, 
de uiteindelijke politieke 
verantwoordelijkheid voor het ontwerp en 
de goedkeuring van de macro-
economische aanpassingsprogramma's bij 
de EU-ministers van financiën en hun 
regeringen berust;

Or. en

Amendement 619
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 quinquies. betreurt het dat de voorzitter 
van de Eurogroep noch de voorzitter van 
de Europese Raad de hoorzittingen van 
het Europees Parlement over de rol van 
de trojka heeft bijgewoond;

Or. en
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Amendement 620
Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. wijst op de niet-institutionele 
legitimiteit van de trojka op Unieniveau 
en de verantwoordelijkheden van de 
betrokken instellingen van de Unie met 
betrekking tot het democratisch tekort in 
de structuur en functie ervan;

Or. en

Amendement 621
Sampo Terho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. stelt het tijdelijke karakter van de 
trojka vast en roept de Europese 
Commissie op te onderzoeken wanneer of 
onder welke omstandigheden het de 
bedoeling is dat de trojka zijn activiteiten 
neerlegt; 

Or. fi

Amendement 622
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31
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Ontwerpresolutie Amendement

31. merkt op dat de voorzitter van de 
Eurogroep tegenover het Europees 
Parlement heeft toegegeven dat de 
Eurogroep haar goedkeuring heeft gehecht 
aan de aanbevelingen van de trojka zonder 
rekening te houden met de specifieke 
beleidsimplicaties daarvan;

31. is zeer verontrust over het feit dat de 
voorzitter van de Eurogroep tegenover het 
Europees Parlement heeft toegegeven dat 
de Eurogroep haar goedkeuring heeft 
gehecht aan de aanbevelingen van de trojka 
zonder rekening te houden met de 
specifieke beleidsimplicaties daarvan, 
waaronder de gevolgen ervan voor de 
sociale samenhang; wijst erop dat 
dergelijke goedkeuring een verontrustend 
licht werpt op het onduidelijke 
toepassingsgebied van de functies 
"technisch adviseur" en "bureau van de 
Eurogroep" die aan de Commissie en de 
ECB zijn overgedragen in het kader van 
het ontwerpen, uitvoeren en beoordelen 
van bijstandsprogramma's; onderstreept 
dat er een grijs gebied tussen "technisch 
advies" en doeltreffende besluitvorming 
wordt gecreëerd of ten minste wordt 
bevorderd zolang er geen sprake is van 
duidelijkheid en transparantie en een
duidelijke afbakening van het mandaat 
dat aan de "technische adviseurs" is 
verstrekt; betreurt in dat opzicht dat er 
geen duidelijke en verantwoordelijke 
mandaten per geval door de Raad en de 
Eurogroep aan de Commissie worden 
verleend; 

Or. en

Amendement 623
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. merkt op dat de voorzitter van de 
Eurogroep tegenover het Europees 
Parlement heeft toegegeven dat de 

31. merkt op dat de daadwerkelijke 
bevoegdheden van de trojka veel verder 
gaan dat het evalueren van de uitvoering 
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Eurogroep haar goedkeuring heeft gehecht 
aan de aanbevelingen van de trojka zonder 
rekening te houden met de specifieke 
beleidsimplicaties daarvan;

van memoranda in programmalanden en 
het voorstellen van besluiten aan de 
definitieve besluitvormers (Eurogroep, 
IMF-bestuur, ECB-bestuur); merkt in dat 
verband op dat de voorzitter van de 
Eurogroep tegenover het Europees 
Parlement heeft toegegeven dat de 
Eurogroep haar goedkeuring heeft gehecht 
aan de aanbevelingen van de trojka zonder 
rekening te houden met de specifieke 
beleidsimplicaties daarvan; concludeert 
dat aan de trojka feitelijk een effectieve 
bevoegdheid om besluiten te nemen is 
verleend;

Or. en

Amendement 624
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. merkt op dat de voorzitter van de 
Eurogroep tegenover het Europees 
Parlement heeft toegegeven dat de 
Eurogroep haar goedkeuring heeft gehecht 
aan de aanbevelingen van de trojka zonder 
rekening te houden met de specifieke 
beleidsimplicaties daarvan;

31. merkt op dat de voormalige voorzitter 
van de Eurogroep tegenover het Europees 
Parlement heeft toegegeven dat de 
Eurogroep haar goedkeuring heeft gehecht 
aan de aanbevelingen van de trojka zonder 
rekening te houden met de specifieke 
beleidsimplicaties daarvan; benadrukt dat, 
indien dit klopt, dit de ministers van 
financiën van de eurozone niet ontheft 
van hun politieke verantwoordelijkheid 
voor de macro-economische 
aanpassingsprogramma's en de mvo's;

Or. en

Amendement 625
Werner Langen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. merkt op dat de voorzitter van de 
Eurogroep tegenover het Europees 
Parlement heeft toegegeven dat de 
Eurogroep haar goedkeuring heeft 
gehecht aan de aanbevelingen van de trojka
zonder rekening te houden met de 
specifieke beleidsimplicaties daarvan;

31. uit zijn afkeuring over het feit dat de 
voorzitter van de Eurogroep tegenover het 
Europees Parlement zijn goedkeuring heeft 
gehecht aan de aanbevelingen van de trojka 
zonder de specifieke beleidsimplicaties 
daarvan te toetsen of in aanmerking te 
nemen;

Or. de

Amendement 626
Udo Bullmann, Peter Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. merkt op dat de voorzitter van de 
Eurogroep tegenover het Europees 
Parlement heeft toegegeven dat de 
Eurogroep haar goedkeuring heeft gehecht 
aan de aanbevelingen van de trojka zonder 
rekening te houden met de specifieke 
beleidsimplicaties daarvan;

31. merkt op dat de voorzitter van de 
Eurogroep tegenover het Europees 
Parlement heeft toegegeven dat de 
Eurogroep haar goedkeuring heeft gehecht 
aan de aanbevelingen van de trojka zonder 
rekening te houden met de specifieke 
beleidsimplicaties daarvan en zonder zich 
grondig en op passende wijze bezig te 
houden met de nadere details van de 
programmavoorstellen;

Or. de

Amendement 627
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. betreurt het feit dat sommige door 
de trojka vastgestelde voorwaarden in 
strijd zijn met de grondrechten zoals deze 
zijn vastgelegd in de EU-verdragen en in 
de grondwet van de betrokken lidstaten; 
neemt kennis van de onrustbarende 
uitspraken en adviezen die tot nu toe door 
rechtbanken en internationale 
organisaties zijn uitgesproken;

Or. en

Amendement 628
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. onderstreept dat de veranderingen 
in het rechtskader van de EU en de 
lidstaten als gevolg van de crisis niet 
alleen van invloed zijn op het 
besluitvormingsproces op het niveau van 
Europa en de lidstaten en met name op de 
rol van de nationale parlementen, maar 
ook op een veel rechtstreeksere manier op 
de rechtspositie van individuen; 
benadrukt daarom dat dergelijke 
maatregelen voor de nationale rechter en 
voor het HvJ en het EHRM juridisch
worden betwist en dat dit, zoals de recente 
ervaringen aangeven, mogelijk steeds 
vaker zal gebeuren, gezien de 
verstrekkende gevolgen van de 
bijstandsprogramma's voor het delicate 
systeem van democratische legitimiteit 
van de openbare macht in de 
gecompliceerde rechtsorde van de EU en 
de rol die nationale en EU-instellingen in 
dit verband vervullen; 
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Or. en

Amendement 629
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 ter. benadrukt dat formele 
democratische controle een noodzakelijke 
voorwaarde is voor doeltreffende 
democratische controle en legitimiteit, 
maar dat er meer nodig is; wijst erop dat 
de potentiële belangenconflicten die aan 
het kader van de trojka inherent zijn, een 
bedreiging vormen voor een doeltreffende 
democratische controle van de 
bijstandsprogramma's; benadrukt dat het 
ontbreken van doeltreffende 
democratische controle nadelig is voor de 
verenigbaarheid van de 
bijstandsprogramma's met de 
doelstellingen en verplichtingen op het 
gebied van de grondrechten van de EU-
instellingen en de lidstaten;

Or. en

Amendement 630
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 quater. benadrukt met name dat door 
de ad-hocbetrokkenheid van de EU-
instellingen bij het kader van de trojka 
belangrijke obstakels zijn ontstaan met 
betrekking tot de taken op het gebied van 
democratische controle van de Raad, de 
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Eurogroep, de Commissie en de ECB door 
de beperking van doeltreffende rechten 
voor het Europees Parlement om het Hof 
van Justitie van de Europese Unie te 
vragen de rechtmatigheid te evalueren 
van de besluiten die de 
bijstandsprogramma's schragen, 
aangezien de formele besluiten over de 
aan de bijstand verbonden voorwaarden 
en de besluiten om financiële bijstand te 
verlenen door de lidstaten worden 
genomen binnen het ESM en buiten het 
communautaire kader, en derhalve niet 
rechtstreeks tot het bereik van de 
potentiële rechtsmiddelen behoren die het 
Parlement tegen andere EU-instellingen 
voor het Hof kan aanvoeren zoals 
vastgelegd in artikel 263 van het VWEU; 
benadrukt dat deze ontwikkelingen 
verstrekkende gevolgen hebben gehad 
voor het delicate systeem van 
machtsevenwicht in de Unie en nadelig 
zijn voor het in de Verdragen vastgelegde 
beginsel van loyale samenwerking;

Or. en

Amendement 631
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 quinquies. is van mening dat het voor 
de aanpak van het tekort aan 
democratische legitimiteit en controle van 
de programma's noodzakelijk is om het 
ad-hoctrojkastelsel te vervangen door een 
verbeterd rechtskader dat geheel via de 
communautaire methode is vastgesteld, 
waardoor de rechtszekerheid groter wordt 
en potentiële belangenconflicten worden 
opgelost en vermeden, en waardoor een 
mate van verantwoordelijkheidszin 
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ontstaat die nodig is voor de verbetering 
van de doeltreffendheid van de 
maatregelen die ter bestrijding van de 
gevolgen van de crisis zijn genomen in de 
Unie en meer in het bijzonder in de 
lidstaten van de eurozone die ernstige 
moeilijkheden ondervinden of dreigen te 
ondervinden ten aanzien van hun 
financiële stabiliteit;

Or. en

Amendement 632
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 sexies. wijst erop dat de goedkeuring 
van Verordening (EU) nr. 472/2013 een 
eerste, hoewel ontoereikende, stap in de 
richting van deze vervanging is; 
onderstreept evenwel de noodzaak van 
verdere stappen met dat doel op de korte, 
middellange en lange termijn; 
onderstreept met name dat voor een 
doeltreffende en volledige integratie van 
bijstandsprogramma's in het 
communautaire kader, het ESM moet 
worden omgezet naar een Europees 
monetair fonds binnen het 
communautaire kader teneinde een 
verantwoordelijkere en efficiëntere 
integratie te bewerkstelligen van de 
verschillende taken die betrokken zijn bij 
het ontwerpen en het vervolg van 
bijstandsprogramma's; 

Or. en

Amendement 633
Philippe Lamberts
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 septies. is met name ingenomen met de 
codificatie in het EU-recht van de 
procedures en normen voor versterkt 
toezicht op lidstaten in de eurozone die 
ernstige moeilijkheden dreigen te 
ondervinden ten aanzien van hun 
financiële stabiliteit, waaronder de 
bepalingen inzake de evaluatie van de 
houdbaarheid van de overheidsschuld, de 
transparantere procedures inzake de 
goedkeuring van macro-economische 
aanpassingsprogramma's, inclusief de 
noodzaak om negatieve spill-overeffecten 
en macro-economische en financiële 
schokken en de aan het Europees 
Parlement verleende rechten van toezicht 
te integreren, de bepalingen inzake de 
betrokkenheid van de sociale partners, de 
vereisten om uitdrukkelijk rekening te 
houden met de nationale praktijken en 
instellingen voor loonvorming, de 
noodzaak om te zorgen voor voldoende 
middelen voor fundamentele 
beleidsmaatregelen, zoals onderwijs en 
gezondheidszorg, en de vrijstelling van de 
relevante vereisten van het stabiliteits- en 
groeipact voor de lidstaten waar een 
bijstandsprogramma wordt uitgevoerd; 
onderstreept en is ingenomen met het feit 
dat door dergelijke codificatie een 
uitdrukkelijke bevoegdheid van het Hof 
van Justitie wordt vastgesteld betreffende 
de in Verordening (EU) nr. 472/2013 
genoemde rechtshandelingen; 

Or. en

Amendement 634
Markus Ferber
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. neemt kennis van de dubbele rol van de 
Commissie in de trojka, als 
vertegenwoordiger van de lidstaten en als 
EU-instelling; waarschuwt er daarom voor 
dat zich binnen de Commissie 
belangenconflicten kunnen voordoen
tussen haar rol in de trojka en haar 
verantwoordelijkheid als hoedster van de 
Verdragen, in het bijzonder op 
beleidsterreinen als concurrentie en 
staatssteun;

32. neemt kennis van de dubbele rol van de 
Commissie in de trojka, als 
vertegenwoordiger van de lidstaten en als 
EU-instelling; erkent dat de Commissie 
belangenconflicten tussen haar rol in de 
trojka en haar verantwoordelijkheid als 
hoedster van de Verdragen heeft kunnen 
vermijden;

Or. de

Amendement 635
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. neemt kennis van de dubbele rol van de 
Commissie in de trojka, als 
vertegenwoordiger van de lidstaten en als 
EU-instelling; waarschuwt er daarom voor 
dat zich binnen de Commissie 
belangenconflicten kunnen voordoen 
tussen haar rol in de trojka en haar 
verantwoordelijkheid als hoedster van de 
Verdragen, in het bijzonder op 
beleidsterreinen als concurrentie en 
staatssteun;

32. neemt kennis van de dubbele rol van de 
Commissie in de trojka, als 
vertegenwoordiger van de lidstaten en als 
EU-instelling; merkt op dat zich daarom 
binnen de Commissie belangenconflicten 
kunnen voordoen tussen haar rol in de 
trojka en haar verantwoordelijkheid als 
hoedster van de Verdragen, in het 
bijzonder op beleidsterreinen als 
concurrentie en staatssteun;

Or. de

Amendement 636
Diogo Feio
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. neemt kennis van de dubbele rol van de 
Commissie in de trojka, als 
vertegenwoordiger van de lidstaten en als 
EU-instelling; waarschuwt er daarom voor 
dat zich binnen de Commissie 
belangenconflicten kunnen voordoen 
tussen haar rol in de trojka en haar 
verantwoordelijkheid als hoedster van de 
Verdragen, in het bijzonder op 
beleidsterreinen als concurrentie en 
staatssteun;

32. neemt kennis van de dubbele rol van de 
Commissie in de trojka en waarschuwt er 
daarom voor dat zich binnen de Commissie 
belangenconflicten kunnen voordoen 
tussen haar rol in de trojka en haar 
verantwoordelijkheid als hoedster van de 
Verdragen, in het bijzonder op 
beleidsterreinen als concurrentie en 
staatssteun;

Or. en

Amendement 637
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. neemt kennis van de dubbele rol van 
de Commissie in de trojka, als 
vertegenwoordiger van de lidstaten en als 
EU-instelling; waarschuwt er daarom voor 
dat zich binnen de Commissie 
belangenconflicten kunnen voordoen 
tussen haar rol in de trojka en haar 
verantwoordelijkheid als hoedster van de 
Verdragen, in het bijzonder op 
beleidsterreinen als concurrentie en 
staatssteun;

32. zet vraagtekens bij de dubbele rol van 
de Commissie in de trojka, als 
vertegenwoordiger van de lidstaten en als 
EU-instelling; waarschuwt er daarom voor 
dat zich binnen de Commissie 
belangenconflicten kunnen voordoen 
tussen haar rol in de trojka en haar 
verantwoordelijkheid als hoedster van de 
Verdragen, in het bijzonder op 
beleidsterreinen als concurrentie, loon- en 
sociaal beleid en staatssteun;

Or. en

Amendement 638
Ana Gomes



PE528.080v01-00 164/195 AM\1017184NL.doc

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. neemt kennis van de dubbele rol van de 
Commissie in de trojka, als 
vertegenwoordiger van de lidstaten en als 
EU-instelling; waarschuwt er daarom voor 
dat zich binnen de Commissie 
belangenconflicten kunnen voordoen 
tussen haar rol in de trojka en haar 
verantwoordelijkheid als hoedster van de 
Verdragen, in het bijzonder op 
beleidsterreinen als concurrentie en
staatssteun;

32. neemt kennis van de dubbele rol van de 
Commissie in de trojka, als 
vertegenwoordiger van de lidstaten en als 
EU-instelling; waarschuwt er daarom voor 
dat zich binnen de Commissie 
belangenconflicten kunnen voordoen 
tussen haar rol in de trojka en haar 
verantwoordelijkheid als hoedster van de 
Verdragen, in het bijzonder op 
beleidsterreinen als concurrentie,
staatssteun, sociale rechtvaardigheid en 
grondrechten van de burgers;

Or. en

Amendement 639
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. neemt kennis van de dubbele rol van de 
Commissie in de trojka, als 
vertegenwoordiger van de lidstaten en als 
EU-instelling; waarschuwt er daarom voor 
dat zich binnen de Commissie 
belangenconflicten kunnen voordoen 
tussen haar rol in de trojka en haar 
verantwoordelijkheid als hoedster van de 
Verdragen, in het bijzonder op 
beleidsterreinen als concurrentie en
staatssteun;

32. neemt kennis van de dubbele rol van de 
Commissie in de trojka, als 
vertegenwoordiger van de lidstaten en als 
EU-instelling; waarschuwt er daarom voor 
dat zich binnen de Commissie 
belangenconflicten kunnen voordoen 
tussen haar rol in de trojka en haar 
verantwoordelijkheid als hoedster van de 
Verdragen, in het bijzonder op 
beleidsterreinen als concurrentie,
staatssteun en eerbiediging van het 
Verdrag betreffende de grondrechten;

Or. en
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Amendement 640
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. neemt kennis van de dubbele rol van 
de Commissie in de trojka, als 
vertegenwoordiger van de lidstaten en als 
EU-instelling; waarschuwt er daarom voor 
dat zich binnen de Commissie 
belangenconflicten kunnen voordoen 
tussen haar rol in de trojka en haar 
verantwoordelijkheid als hoedster van de 
Verdragen, in het bijzonder op
beleidsterreinen als concurrentie en 
staatssteun;

32. zet vraagtekens bij de dubbele rol van 
de Commissie in de trojka, als 
vertegenwoordiger van de lidstaten en als 
EU-instelling; waarschuwt er daarom voor 
dat zich binnen de Commissie een
belangenconflict voordoet tussen haar rol 
in de trojka en haar verantwoordelijkheid 
als hoedster van de Verdragen, in het 
bijzonder bij loon- en sociaal beleid,
concurrentiebeleid en staatssteun;

(EVV-inbreng)

Or. en

Amendement 641
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. neemt kennis van de dubbele rol van de 
Commissie in de trojka, als 
vertegenwoordiger van de lidstaten en als 
EU-instelling; waarschuwt er daarom voor 
dat zich binnen de Commissie 
belangenconflicten kunnen voordoen 
tussen haar rol in de trojka en haar 
verantwoordelijkheid als hoedster van de 
Verdragen, in het bijzonder op 
beleidsterreinen als concurrentie en 
staatssteun;

32. neemt kennis van de dubbele rol van de 
Commissie in de trojka, als 
vertegenwoordiger van de lidstaten en als 
EU-instelling; waarschuwt er daarom voor 
dat zich binnen de Commissie 
belangenconflicten kunnen voordoen 
tussen haar rol in de trojka en haar 
verantwoordelijkheid als hoedster van de 
Verdragen, in het bijzonder op 
beleidsterreinen als concurrentie en 
staatssteun, alsook aangaande de 
doelstellingen op het gebied van sociale 
samenhang, convergentie en eerbiediging 
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van het acquis communautaire;

Or. en

Amendement 642
Emer Costello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. neemt kennis van de dubbele rol van de 
Commissie in de trojka, als 
vertegenwoordiger van de lidstaten en als 
EU-instelling; waarschuwt er daarom voor 
dat zich binnen de Commissie 
belangenconflicten kunnen voordoen 
tussen haar rol in de trojka en haar 
verantwoordelijkheid als hoedster van de 
Verdragen, in het bijzonder op 
beleidsterreinen als concurrentie en 
staatssteun;

32. neemt kennis van de dubbele rol van de 
Commissie in de trojka en als EU-
instelling; waarschuwt er daarom voor dat 
zich binnen de Commissie 
belangenconflicten kunnen voordoen 
tussen haar rol in de trojka en haar 
verantwoordelijkheid als hoedster van de 
Verdragen, in het bijzonder op 
beleidsterreinen als concurrentie en 
staatssteun;

Or. en

Amendement 643
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. dringt er in dit verband op aan dat 
de Europese Commissie geen 
bevoegdheden heeft inzake loonbeleid;

Or. en

Amendement 644
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. onderstreept dat de EU-
instellingen volledig zijn gebonden door 
de wetgeving van de Unie en dat zij 
binnen de trojka verplicht zijn 
overeenkomstig de grondrechten te 
handelen, die krachtens artikel 51 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie te allen tijde gelden;

Or. en

Amendement 645
Jürgen Klute, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 ter. staat zeer afwijzend tegenover het 
feit dat de Europese Commissie niet heeft 
opgetreden als de hoedster van de 
Verdragen, maar kennelijk actief heeft 
meegewerkt bij schendingen van 
belangrijke beginselen uit het Europese 
sociale acquis;

Or. en

Amendement 646
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. wijst ook op een mogelijk 33. wijst ook op een mogelijk 
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belangenconflict tussen de huidige rol van 
de ECB in de trojka als "technisch 
adviseur" en zijn positie als kredietverlener 
van de vier lidstaten, evenals met zijn 
mandaat onder het Verdrag;

belangenconflict tussen de huidige rol van 
de ECB in de trojka als "technisch 
adviseur" en zijn positie als kredietverlener 
van de vier lidstaten, evenals met zijn 
mandaat onder het Verdrag; verzoekt 
mogelijke belangenconflicten van de 
ECB, met name met betrekking tot 
cruciaal liquiditeitsbeleid, nauwgezet te 
onderzoeken; merkt op dat de ECB 
gedurende de gehele crisis over cruciale 
informatie inzake de gezondheid van de 
bancaire sector en de financiële stabiliteit 
in het algemeen heeft beschikt, en dat de 
ECB vervolgens een beleidsmatig 
hefboomeffect heeft uitgeoefend op 
besluitvormers, ten minste bij de 
schuldsanering in Griekenland, de 
activiteiten op het gebied van 
noodliquiditeitssteun in Cyprus en de niet-
opneming van houders van senior 
obligaties bij de bail-in in Ierland; dringt 
erop aan dat hieruit passende lering wordt 
getrokken;

Or. en

Amendement 647
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. wijst ook op een mogelijk 
belangenconflict tussen de huidige rol van 
de ECB in de trojka als "technisch 
adviseur" en zijn positie als kredietverlener 
van de vier lidstaten, evenals met zijn 
mandaat onder het Verdrag;

33. beklemtoont de huidige, belangrijke
rol van de ECB in de trojka als "technisch 
adviseur" ondanks zijn positie als 
kredietverlener van de vier lidstaten, 
evenals met zijn mandaat onder het 
Verdrag;

Or. de
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Amendement 648
Auke Zijlstra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. wijst ook op een mogelijk
belangenconflict tussen de huidige rol van 
de ECB in de trojka als "technisch 
adviseur" en zijn positie als kredietverlener 
van de vier lidstaten, evenals met zijn 
mandaat onder het Verdrag;

33. wijst ook op een belangenconflict 
tussen de huidige rol van de ECB in de 
trojka als "technisch adviseur" en zijn 
positie als kredietverlener van de vier 
lidstaten, evenals met zijn mandaat onder 
het Verdrag;

Or. en

Amendement 649
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. wijst ook op een mogelijk 
belangenconflict tussen de huidige rol van 
de ECB in de trojka als "technisch 
adviseur" en zijn positie als kredietverlener 
van de vier lidstaten, evenals met zijn 
mandaat onder het Verdrag;

33. wijst ook op een mogelijk 
belangenconflict tussen de huidige rol van 
de ECB in de trojka als "technisch 
adviseur" en zijn positie als kredietverlener 
van de vier lidstaten, evenals met zijn 
mandaat onder het Verdrag; is derhalve 
ingenomen met zijn bijdrage bij de 
aanpak van de crisis;

Or. en

Amendement 650
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33



PE528.080v01-00 170/195 AM\1017184NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

33. wijst ook op een mogelijk
belangenconflict tussen de huidige rol van 
de ECB in de trojka als "technisch 
adviseur" en zijn positie als kredietverlener 
van de vier lidstaten, evenals met zijn 
mandaat onder het Verdrag;

33. wijst ook op het belangenconflict 
tussen de huidige rol van de ECB in de 
trojka als "technisch adviseur" en zijn 
positie als kredietverlener van de vier 
lidstaten, evenals met zijn mandaat onder 
het Verdrag;

Or. en

Amendement 651
Jürgen Klute, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. merkt op dat in alle 
programmalanden de goedkeuring van de 
memoranda van overeenstemming in het 
Parlement niet in overeenstemming was 
met de democratische normen, aangezien 
de leden niet in de positie waren om hun 
democratische plichten te vervullen, d.w.z. 
de gevolgen van hun stemmen af te wegen 
of zelfs de mvo's te lezen en bespreken; 
vraagt de Commissie ervoor te zorgen dat 
een dergelijke situatie zich nimmer zal 
herhalen en hiertoe richtlijnen op te 
stellen die onder andere passend 
democratisch toezicht op de uitvoering 
van maatregelen op nationaal niveau 
waarborgen; 

Or. en

Amendement 652
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34
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Ontwerpresolutie Amendement

34. merkt op dat de rol van de ECB 
onvoldoende is gedefinieerd, aangezien in 
het ESM-verdrag is vastgelegd dat de 
Commissie haar taken uitvoert "in overleg 
met de ECB", waardoor de rol van de ECB 
beperkt is tot het leveren van expertise; 
merkt verder op dat het mandaat van de 
ECB door het VWEU beperkt is tot het 
monetair beleid en dat de betrokkenheid 
van de ECB bij kwesties op het gebied van 
begrotings-, fiscaal en structuurbeleid 
derhalve een wankele rechtsgrondslag 
heeft;

34. merkt op dat de rol van de ECB nog 
verder gepreciseerd zou kunnen worden, 
aangezien in het ESM-verdrag is 
vastgelegd dat de Commissie haar taken 
uitvoert "in overleg met de ECB", 
waardoor de rol van de ECB omschreven 
wordt als het leveren van expertise; merkt 
verder op dat het mandaat van de ECB 
door het VWEU gedefinieerd is en dat de 
betrokkenheid van de ECB bij kwesties op 
het gebied van begrotings-, fiscaal en 
structuurbeleid derhalve met grote 
fijngevoeligheid werd behartigd;

Or. de

Amendement 653
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. merkt op dat de rol van de ECB 
onvoldoende is gedefinieerd, aangezien in 
het ESM-verdrag is vastgelegd dat de 
Commissie haar taken uitvoert "in overleg 
met de ECB", waardoor de rol van de ECB 
beperkt is tot het leveren van expertise; 
merkt verder op dat het mandaat van de 
ECB door het VWEU beperkt is tot het 
monetair beleid en dat de betrokkenheid 
van de ECB bij kwesties op het gebied van 
begrotings-, fiscaal en structuurbeleid 
derhalve een wankele rechtsgrondslag 
heeft;

34. merkt op dat de rol van de ECB 
voldoende is gedefinieerd, aangezien in het 
ESM-verdrag is vastgelegd dat de 
Commissie haar taken uitvoert "in overleg 
met de ECB", waardoor de rol van de ECB 
is vastgesteld als het leveren van expertise; 
merkt verder op dat het mandaat van de 
ECB door het VWEU beperkt is tot het 
monetair beleid en dat de betrokkenheid 
van de ECB bij de trojka geen 
gemeenschappelijke rechtsgrondslag 
heeft, maar dat de ECB naar wens van de 
Eurogroep een vrijwillige adviserende 
functie vervult;

Or. de
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Amendement 654
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. merkt op dat de rol van de ECB 
onvoldoende is gedefinieerd, aangezien in 
het ESM-verdrag is vastgelegd dat de 
Commissie haar taken uitvoert "in overleg 
met de ECB", waardoor de rol van de ECB 
beperkt is tot het leveren van expertise; 
merkt verder op dat het mandaat van de 
ECB door het VWEU beperkt is tot het 
monetair beleid en dat de betrokkenheid 
van de ECB bij kwesties op het gebied van 
begrotings-, fiscaal en structuurbeleid 
derhalve een wankele rechtsgrondslag 
heeft;

34. merkt op dat de rol van de ECB 
onvoldoende is gedefinieerd, aangezien in 
het ESM-verdrag is vastgelegd dat de 
Commissie haar taken uitvoert "in overleg 
met de ECB", waardoor de rol van de ECB 
beperkt is tot het leveren van expertise; 
merkt verder op dat het mandaat van de 
ECB door het VWEU beperkt is tot het 
monetair beleid; merkt op dat in 
Verordening (EU) nr. 472/2013 is 
voorzien in de betrokkenheid van de ECB; 
erkent de expertise en inbreng van de 
ECB ter aanvulling van de opvattingen 
van de andere trojkapartners;

Or. en

Amendement 655
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34.merkt op dat de rol van de ECB 
onvoldoende is gedefinieerd, aangezien in 
het ESM-verdrag is vastgelegd dat de 
Commissie haar taken uitvoert "in overleg 
met de ECB", waardoor de rol van de ECB 
beperkt is tot het leveren van expertise; 
merkt verder op dat het mandaat van de 
ECB door het VWEU beperkt is tot het 
monetair beleid en dat de betrokkenheid 
van de ECB bij kwesties op het gebied van 
begrotings-, fiscaal en structuurbeleid 
derhalve een wankele rechtsgrondslag 
heeft;

34. merkt op dat de rol van de ECB 
onvoldoende is gedefinieerd, aangezien in 
het ESM-verdrag is vastgelegd dat de 
Commissie haar taken uitvoert "in overleg 
met de ECB", waardoor de rol van de ECB 
beperkt is tot het leveren van expertise; 
merkt verder op dat het mandaat van de 
ECB door het VWEU beperkt is tot het 
monetair beleid en dat de betrokkenheid 
van de ECB bij kwesties op het gebied van 
begrotings-, fiscaal en structuurbeleid 
derhalve een wankele rechtsgrondslag 
heeft; merkt evenwel op dat het HvJ in 
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zaak C-370/12 ("Pringle/Ierland") 
bepaalde dat de door het ESM-verdrag 
aan de ECB toegewezen taken in 
overeenstemming zijn met de 
verschillende taken die door het VWEU 
en de statuten van het ESCB (en de ECB) 
aan de ECB worden toebedeeld;

Or. en

Amendement 656
Auke Zijlstra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. merkt op dat de rol van de ECB 
onvoldoende is gedefinieerd, aangezien in 
het ESM-verdrag is vastgelegd dat de 
Commissie haar taken uitvoert "in overleg 
met de ECB", waardoor de rol van de ECB 
beperkt is tot het leveren van expertise; 
merkt verder op dat het mandaat van de 
ECB door het VWEU beperkt is tot het 
monetair beleid en dat de betrokkenheid 
van de ECB bij kwesties op het gebied van 
begrotings-, fiscaal en structuurbeleid 
derhalve een wankele rechtsgrondslag 
heeft;

34. merkt op dat de rol van de ECB 
onvoldoende is gedefinieerd, aangezien in 
het ESM-verdrag is vastgelegd dat de 
Commissie haar taken uitvoert "in overleg 
met de ECB", waardoor de rol van de ECB 
beperkt is tot het leveren van expertise; 
merkt verder op dat het mandaat van de 
ECB door het VWEU beperkt is tot het 
monetair beleid en dat de betrokkenheid 
van de ECB bij kwesties op het gebied van 
begrotings-, fiscaal en structuurbeleid 
derhalve onwettig is;

Or. en

Amendement 657
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. merkt op dat de rol van de ECB 
onvoldoende is gedefinieerd, aangezien in 

34. merkt op dat de rol van de ECB 
onvoldoende is gedefinieerd, aangezien in 
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het ESM-verdrag is vastgelegd dat de 
Commissie haar taken uitvoert "in overleg 
met de ECB", waardoor de rol van de ECB 
beperkt is tot het leveren van expertise; 
merkt verder op dat het mandaat van de 
ECB door het VWEU beperkt is tot het 
monetair beleid en dat de betrokkenheid 
van de ECB bij kwesties op het gebied van 
begrotings-, fiscaal en structuurbeleid 
derhalve een wankele rechtsgrondslag 
heeft;

het ESM-verdrag is vastgelegd dat de 
Commissie haar taken uitvoert "in overleg 
met de ECB", waardoor de rol van de ECB 
beperkt is tot het leveren van expertise; 
merkt verder op dat het mandaat van de 
ECB door het VWEU beperkt is tot het 
monetair beleid en dat de betrokkenheid 
van de ECB bij kwesties op het gebied van 
begrotings-, fiscaal en structuurbeleid 
derhalve geen rechtsgrondslag heeft;

Or. en

Amendement 658
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. merkt op dat de rol van de ECB 
onvoldoende is gedefinieerd, aangezien in 
het ESM-verdrag is vastgelegd dat de 
Commissie haar taken uitvoert "in overleg 
met de ECB", waardoor de rol van de ECB 
beperkt is tot het leveren van expertise; 
merkt verder op dat het mandaat van de 
ECB door het VWEU beperkt is tot het 
monetair beleid en dat de betrokkenheid 
van de ECB bij kwesties op het gebied van 
begrotings-, fiscaal en structuurbeleid 
derhalve een wankele rechtsgrondslag 
heeft;

34. merkt op dat de rol van de ECB 
onvoldoende is gedefinieerd, aangezien in 
het ESM-verdrag is vastgelegd dat de 
Commissie haar taken uitvoert "in overleg 
met de ECB", waardoor de rol van de ECB 
beperkt is tot het leveren van expertise; 
merkt verder op dat het mandaat van de 
ECB door het VWEU beperkt is tot het 
monetair beleid en dat de betrokkenheid 
van de ECB bij kwesties op het gebied van 
begrotings-, fiscaal en structuurbeleid door 
de Verdragen wordt uitgesloten; staat
derhalve afwijzend tegenover de 
verbondenheid van de ECB met de trojka 
in zijn huidige vorm;

Or. en

Amendement 659
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. merkt op dat de rol van de ECB 
onvoldoende is gedefinieerd, aangezien in 
het ESM-verdrag is vastgelegd dat de 
Commissie haar taken uitvoert "in overleg 
met de ECB", waardoor de rol van de ECB 
beperkt is tot het leveren van expertise; 
merkt verder op dat het mandaat van de 
ECB door het VWEU beperkt is tot het 
monetair beleid en dat de betrokkenheid 
van de ECB bij kwesties op het gebied van 
begrotings-, fiscaal en structuurbeleid 
derhalve een wankele rechtsgrondslag 
heeft;

34. merkt op dat de rol van de ECB 
onvoldoende is gedefinieerd, aangezien in 
Verordening (EU) nr. 472/2013 en het 
ESM-verdrag is vastgelegd dat de 
Commissie haar taken uitvoert "in overleg 
met de ECB", waardoor de rol van de ECB 
beperkt is tot het leveren van expertise; 
merkt verder op dat het mandaat van de 
ECB door het VWEU beperkt is tot het 
monetair beleid en dat de actieve 
betrokkenheid van de ECB bij kwesties op 
het gebied van begrotings-, fiscaal en 
structuurbeleid buiten zijn mandaat dreigt 
te vallen;

Or. en

Amendement 660
Udo Bullmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. merkt op dat de rol van de ECB 
onvoldoende is gedefinieerd, aangezien in 
het ESM-verdrag is vastgelegd dat de 
Commissie haar taken uitvoert "in overleg 
met de ECB", waardoor de rol van de ECB 
beperkt is tot het leveren van expertise; 
merkt verder op dat het mandaat van de 
ECB door het VWEU beperkt is tot het 
monetair beleid en dat de betrokkenheid 
van de ECB bij kwesties op het gebied van 
begrotings-, fiscaal en structuurbeleid 
derhalve een wankele rechtsgrondslag 
heeft;

34. merkt op dat de rol van de ECB 
onvoldoende is gedefinieerd, aangezien in 
het ESM-verdrag is vastgelegd dat de 
Commissie haar taken uitvoert "in overleg 
met de ECB", waardoor de rol van de ECB 
beperkt is tot het leveren van expertise; 
merkt verder op dat het mandaat van de 
ECB door het VWEU beperkt is tot het 
monetair beleid en ook tot de stabilisering 
van de Europese economie en dat de 
betrokkenheid van de ECB bij kwesties op 
het gebied van begrotings-, fiscaal en 
structuurbeleid derhalve een wankele 
rechtsgrondslag heeft;

Or. de
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Amendement 661
Philippe Lamberts, Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. merkt op dat de rol van de ECB 
onvoldoende is gedefinieerd, aangezien in 
het ESM-verdrag is vastgelegd dat de 
Commissie haar taken uitvoert "in overleg 
met de ECB", waardoor de rol van de ECB 
beperkt is tot het leveren van expertise; 
merkt verder op dat het mandaat van de 
ECB door het VWEU beperkt is tot het 
monetair beleid en dat de betrokkenheid 
van de ECB bij kwesties op het gebied van 
begrotings-, fiscaal en structuurbeleid 
derhalve een wankele rechtsgrondslag 
heeft;

34. merkt op dat de rol van de ECB 
onvoldoende is gedefinieerd, aangezien in 
het ESM-verdrag is vastgelegd dat de 
Commissie haar taken uitvoert "in overleg 
met de ECB", waardoor de rol van de ECB 
beperkt is tot het leveren van expertise; 
merkt verder op dat het mandaat van de 
ECB door het VWEU beperkt is tot het 
monetair beleid en dat de betrokkenheid 
van de ECB bij kwesties op het gebied van 
begrotings-, fiscaal en structuurbeleid 
derhalve een wankele rechtsgrondslag 
heeft en vele potentiële 
belangenconflicten met zich meebrengt;

Or. en

Amendement 662
Emer Costello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. merkt op dat de rol van de ECB 
onvoldoende is gedefinieerd, aangezien in 
het ESM-verdrag is vastgelegd dat de 
Commissie haar taken uitvoert "in overleg 
met de ECB", waardoor de rol van de ECB 
beperkt is tot het leveren van expertise; 
merkt verder op dat het mandaat van de 
ECB door het VWEU beperkt is tot het 
monetair beleid en dat de betrokkenheid 
van de ECB bij kwesties op het gebied van 

34. merkt op dat de rol van de ECB bij 
beslissingen die aan de instelling van de 
trojka vooraf gaan, onduidelijk is en dat 
zijn rol in de trojka onvoldoende is 
gedefinieerd, aangezien in het ESM-
verdrag is vastgelegd dat de Commissie 
haar taken uitvoert "in overleg met de 
ECB", waardoor de rol van de ECB 
beperkt is tot het leveren van expertise; 
merkt verder op dat het mandaat van de 
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begrotings-, fiscaal en structuurbeleid 
derhalve een wankele rechtsgrondslag 
heeft;

ECB door het VWEU beperkt is tot het 
monetair beleid en dat de betrokkenheid 
van de ECB bij kwesties op het gebied van 
begrotings-, fiscaal en structuurbeleid 
derhalve een wankele rechtsgrondslag 
heeft;

Or. en

Amendement 663
Jürgen Klute, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. merkt op dat het mandaat van de 
Europese Centrale Bank hoofdzakelijk 
beperkt is tot het monetair beleid en dat de 
ECB geen rechtsbevoegdheid of expertise 
heeft om beleidshervormingen op het 
gebied van de arbeidsmarkt, economische 
aangelegenheden of goede governance te 
ontwerpen, uit te voeren of te monitoren; 
is van mening dat de huidige rol van de 
ECB als volledig lid van de trojka 
ongeschikt is en dringt erop aan het ECB-
lidmaatschap van de trojka te schorsen tot 
zijn mandaat met betrekking tot 
democratische controle en doelstellingen 
als bepaald in de Verdragen, waaronder 
artikel 130 VWEU, wordt herzien;

Or. en

Amendement 664
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. merkt op dat het niet mogelijk is 
om op basis van de gepubliceerde 
documentatie vast te stellen of de ECB al 
dan niet de verantwoordelijkheid neemt 
voor programmabesluiten;

Or. en

Amendement 665
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 ter. wijst erop dat de nauwe 
betrokkenheid van de ECB bij de 
bijstandsprogramma's EU-IMF 
belangrijke potentiële belangenconflicten 
met zich meebrengt, aangezien zijn eigen 
maatregelen hierdoor afhankelijk zijn van 
besluiten waar de ECB zelf deel van 
uitmaakt; wijst erop dat de ECB door deze 
situatie in de problematische positie van 
"chauffeur op de achterbank" wordt 
gebracht; 

Or. en

Amendement 666
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 quater. merkt op dat de ECB, in 
tegenstelling tot het IMF en de 
Commissie, geen 
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beoordelingsdocumenten of follow-
updocumenten van programma's 
produceert, ondanks dat de ECB 
gemeenschappelijke verklaringen met de 
andere trojkaleden over de uitvoering van 
programma's uitbrengt; wijst erop dat de 
ECB afhankelijk is van zijn eigen 
crisisgerelateerde instrumenten zoals het 
nevenbeleid en het mechanisme voor 
controle vooraf en achteraf op
noodliquiditeitssteun van de nationale 
centrale banken in de eurozone voor 
banken binnen hun bevoegdheid; 

Or. en

Amendement 667
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 quinquies. merkt op dat dergelijke 
conflicten met name duidelijk zijn 
gebleken met betrekking tot zijn zeer 
controversiële rol bij de sanering van de 
Griekse staatsschuld (door het hele proces 
buitensporig te vertragen en zichzelf 
vervolgens een super-seniorstatus en een 
ontheffing van de 
herstructureringsprocedure toe te 
kennen), alsook in Ierland door erop aan 
te dringen dat particuliere houders van 
gegarandeerde obligaties volledig moesten 
worden terugbetaald, hoewel het Ierse 
programma een dergelijke eis niet 
vermeldde;

Or. en

Amendement 668
Philippe Lamberts
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 sexies. wijst erop dat verscheidene 
officiële bronnen hebben bevestigd dat de 
Ierse regering voornemens was 
afschrijvingen op te leggen aan de 
houders van ongedekte en niet-
gegarandeerde obligaties in de met 
belastinggeld geherkapitaliseerde banken; 
wijst erop dat zowel het IMF als de Ierse 
autoriteiten hebben ingeschat dat als de 
regering dit had gedaan, de passiva met 
enkele miljarden euro's zouden zijn 
verminderd en de waarde van de steun 
aan de overlevende Ierse banken zou zijn 
vergroot, waardoor hun solvabiliteit zou 
zijn verbeterd omdat aanmerkelijke 
besparingen op niet-betalende 
obligatiehouders ten goede zouden zijn 
gekomen aan hun borg; merkt op dat de 
voormalige ECB-president bezwaar heeft 
gemaakt tegen deze maatregelen en 
dreigde de liquiditeitssteun aan de Ierse 
banken in te trekken door hen als 
insolvent te beschouwen, hetgeen zou 
hebben geresulteerd in een wanordelijke 
instorting van het Ierse bankwezen;

Or. en

Amendement 669
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 septies. wijst erop dat er dus dwingende 
aantijgingen zijn dat het door de ECB 
toegepaste solventieconcept onvoldoende 
rechtszekerheid biedt en met name dat er 
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sprake is van verscheidene grijze gebieden 
rond de bepalingen voor 
noodliquiditeitssteun in alle lidstaten 
waar een bijstandsprogramma wordt 
uitgevoerd, zoals rond de behandeling van 
staatsgaranties ter waarborging van de 
bepalingen van noodliquiditeitssteun; 
herinnert aan de impliciete en expliciete 
dreigingen van de ECB om de 
liquiditeitssteun in te trekken; 

Or. en

Amendement 670
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. wijst op de over het algemeen beperkte 
democratische controle die in 
programmalanden op nationaal niveau kan 
worden uitgeoefend op de trojka; merkt 
echter op dat deze democratische controle 
per land verschilt en afhangt van de wil 
van de nationale instellingen;

35. wijst op de over het algemeen beperkte 
democratische controle die in 
programmalanden op nationaal niveau kan 
worden uitgeoefend op de trojka en op het 
feit dat nationale beleidsmakers in de 
programmalanden hebben gereageerd op 
de dreiging dat hun economie in zou 
kunnen storten en in de praktijk 
gedwongen waren akkoord te gaan met 
vele voorwaarden die zijn gesteld door zij 
die hulp boden, terwijl zij voor deze
besluiten wel degelijk de democratische 
verantwoordelijkheid dragen, zoals de 
gekozen vertegenwoordigers in de 
parlementen van de landen die de 
financiële steun hebben verleend ook 
verantwoording moesten afleggen aan 
hun electoraat; merkt echter op dat deze 
democratische controle per land verschilt 
en afhangt van de wil van de nationale 
instellingen;

Or. fi
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Amendement 671
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. wijst op de over het algemeen beperkte 
democratische controle die in 
programmalanden op nationaal niveau kan 
worden uitgeoefend op de trojka; merkt 
echter op dat deze democratische controle 
per land verschilt en afhangt van de wil 
van de nationale instellingen;

35. wijst op de over het algemeen beperkte 
democratische controle die in 
programmalanden op nationaal niveau kan 
worden uitgeoefend op de trojka; merkt 
echter op dat deze democratische controle 
per land verschilt en afhangt van de wil 
van de nationale instellingen; merkt met 
bezorgdheid op dat het bestaan van drie 
onafhankelijke instellingen van de trojka 
waartussen de verantwoordelijkheid 
ongelijk is verdeeld, in combinatie met 
verschillende mandaten en 
onderhandelings- en 
besluitvormingsstructuren met een 
verschillende mate van 
verantwoordingsplicht, heeft geleid tot 
onvoldoende passend toezicht en 
democratische controle op de trojka als 
geheel;

Or. en

Amendement 672
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. wijst op de over het algemeen beperkte 
democratische controle die in 
programmalanden op nationaal niveau kan 
worden uitgeoefend op de trojka; merkt 
echter op dat deze democratische controle 
per land verschilt en afhangt van de wil 
van de nationale instellingen;

35. wijst op de over het algemeen beperkte 
democratische controle die in 
programmalanden op nationaal niveau kan 
worden uitgeoefend op de trojka; merkt 
echter op dat deze democratische controle 
per land verschilt en afhangt van de wil 
van de nationale instellingen, zoals 
aangetoond bij de afwijzing van het 
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oorspronkelijke mvo door het parlement 
van Cyprus;

Or. en

Amendement 673
Udo Bullmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. wijst op de over het algemeen beperkte 
democratische controle die in 
programmalanden op nationaal niveau kan 
worden uitgeoefend op de trojka; merkt 
echter op dat deze democratische controle 
per land verschilt en afhangt van de wil 
van de nationale instellingen;

35. wijst op de te beperkte democratische 
controle die in programmalanden op 
nationaal niveau kan worden uitgeoefend 
op de trojka;

Or. de

Amendement 674
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. wijst op de over het algemeen beperkte 
democratische controle die in 
programmalanden op nationaal niveau kan 
worden uitgeoefend op de trojka; merkt 
echter op dat deze democratische controle 
per land verschilt en afhangt van de wil 
van de nationale instellingen;

35. benadrukt het ontbreken van 
democratische controle die in 
programmalanden op nationaal niveau kan 
worden uitgeoefend op de trojka; wijst op 
het feit dat het mvo in een van de lidstaten 
(Portugal) niet werd bekrachtigd; merkt
echter op dat deze democratische controle 
per land verschilt en afhangt van de wil 
van de nationale instellingen;

Or. en
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Amendement 675
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. wijst op de over het algemeen beperkte
democratische controle die in 
programmalanden op nationaal niveau kan 
worden uitgeoefend op de trojka; merkt 
echter op dat deze democratische controle 
per land verschilt en afhangt van de wil 
van de nationale instellingen;

35. wijst op de ontoereikende 
democratische controle die in 
programmalanden op nationaal niveau kan 
worden uitgeoefend op de trojka; merkt 
echter op dat de grote lijnen van de 
programma’s in de loop der jaren door de 
nationale kiezers van de 
programmalanden en door de respectieve 
parlementen werden bestudeerd;

Or. pt

Amendement 676
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. wijst op de over het algemeen beperkte 
democratische controle die in 
programmalanden op nationaal niveau kan 
worden uitgeoefend op de trojka; merkt 
echter op dat deze democratische controle 
per land verschilt en afhangt van de wil 
van de nationale instellingen;

35. wijst op de over het algemeen beperkte 
democratische controle die in 
programmalanden op nationaal niveau kan 
worden uitgeoefend op de trojka;

Or. en

Amendement 677
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35
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Ontwerpresolutie Amendement

35. wijst op de over het algemeen beperkte
democratische controle die in 
programmalanden op nationaal niveau kan 
worden uitgeoefend op de trojka; merkt 
echter op dat deze democratische controle 
per land verschilt en afhangt van de wil 
van de nationale instellingen;

35. wijst op de uiteenlopende
democratische controle die in 
programmalanden op nationaal niveau kan 
worden uitgeoefend op de trojka;

Or. de

Amendement 678
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. wijst op de over het algemeen beperkte 
democratische controle die in 
programmalanden op nationaal niveau kan 
worden uitgeoefend op de trojka; merkt 
echter op dat deze democratische controle 
per land verschilt en afhangt van de wil 
van de nationale instellingen;

35. wijst op het gebrek aan controle die in 
programmalanden op nationaal niveau kan 
worden uitgeoefend op de trojka; merkt 
echter op dat deze controle per land 
verschilt en afhangt van de wil van de 
nationale instellingen;

Or. de

Amendement 679
Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. wijst op de over het algemeen beperkte 
democratische controle die in 
programmalanden op nationaal niveau kan 
worden uitgeoefend op de trojka; merkt 
echter op dat deze democratische controle 

35. wijst op de over het algemeen beperkte 
democratische controle die in 
programmalanden op nationaal niveau kan 
worden uitgeoefend op de trojka; merkt 
echter op dat deze democratische controle 
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per land verschilt en afhangt van de wil
van de nationale instellingen;

sterk afhangt van de
verantwoordelijkheidszin van de nationale 
parlementen;

Or. en

Amendement 680
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. wijst op de over het algemeen beperkte 
democratische controle die in 
programmalanden op nationaal niveau kan 
worden uitgeoefend op de trojka; merkt 
echter op dat deze democratische controle 
per land verschilt en afhangt van de wil 
van de nationale instellingen;

35. wijst op de over het algemeen beperkte 
democratische controle die in 
programmalanden op nationaal niveau kan 
worden uitgeoefend op de trojka; merkt 
echter op dat deze democratische controle 
per land verschilt en afhangt van de wil 
van de nationale instellingen en het 
vermogen van de nationale parlementen 
om doeltreffend toezicht uit te oefenen;

Or. en

Amendement 681
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. wijst op de over het algemeen beperkte 
democratische controle die in 
programmalanden op nationaal niveau kan 
worden uitgeoefend op de trojka; merkt 
echter op dat deze democratische controle 
per land verschilt en afhangt van de wil 
van de nationale instellingen;

35. wijst op de over het algemeen beperkte 
democratische controle die in 
programmalanden op nationaal niveau kan 
worden uitgeoefend op de trojka;

Or. en
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Amendement 682
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. wijst op de over het algemeen beperkte 
democratische controle die in 
programmalanden op nationaal niveau kan 
worden uitgeoefend op de trojka; merkt 
echter op dat deze democratische controle 
per land verschilt en afhangt van de wil 
van de nationale instellingen;

35. wijst op de over het algemeen beperkte 
democratische controle die in 
programmalanden op nationaal niveau kan 
worden uitgeoefend op de trojka; merkt 
echter op dat deze democratische controle 
per land verschilt en ook afhangt van de 
wil van de nationale instellingen;

Or. en

Amendement 683
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. merkt op dat de nationale 
verantwoordelijkheid voor de 
hervormingen in verband met de 
aanpassingsprogramma's vaak ontbrak, 
waarbij de nationale autoriteiten de 
verantwoordelijkheid voor de 
consolidatiemaatregelen op Europees 
niveau legden; benadrukt dat hierdoor 
vervolgens het vertrouwen in de Unie 
afnam;

Or. en

Amendement 684
Antigoni Papadopoulou
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. wijst op de ernstige neveneffecten 
van de toepassing van het bail-
ininstrument, waaronder de invoering van 
kapitaalcontroles; benadrukt dat de reële 
economie van Cyprus nog altijd voor 
grote uitdagingen blijft staan, omdat de 
strengere kredietlijnen zwaar op de 
productieve sectoren van de economie 
drukken en de werkloosheid stijgt; 
betreurt het feit dat de gevolgen in elk 
afzonderlijk programmaland vooraf niet 
zijn beoordeeld door middel van 
effectbeoordelingen of coördinatie met het 
Comité voor de werkgelegenheid, het 
Comité voor sociale bescherming, de 
Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid, 
Volksgezondheid en Consumentenzaken 
(EPSCO) of de Commissaris voor 
werkgelegenheid en sociale zaken; 
betreurt daarnaast het feit dat, ondanks de 
belangrijke sociale gevolgen, de bij het 
Verdrag opgerichte adviesorganen, in het 
bijzonder het Europees Economisch en 
Sociaal Comité (EESC) en het Comité van 
de Regio's (CvdR), niet werden 
geraadpleegd;

Or. en

Amendement 685
Hans-Peter Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. wijst op de ontoereikende 
democratische controle die op Europees 
niveau op de trojka kan worden 
uitgeoefend aangezien geen van de drie 
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organen die samen de trojka vormen, 
onderworpen is aan een passende 
democratische controle door het Europees 
Parlement;

Or. de

Amendement 686
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. betreurt het dat de EU-
instellingen, met name de Raad van de 
EU en de Eurogroep, op politiek vlak 
geen duidelijke verantwoordelijkheid 
hebben genomen voor de 
beleidsmaatregelen en resultaten die de 
programmalanden dienden toe te passen 
onder de plotselinge financiële druk van 
de trojka en de crediteurlidstaten; 
herinnert eraan dat er voor de lidstaten 
die geen toegang tot de financiële 
markten hadden, niets anders op zat dan 
in te stemmen met de gedetailleerde 
voorwaarden die de trojka voorlegde; 

Or. en

Amendement 687
Philippe Lamberts, Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. is van mening dat de 
democratische controle op de ECB, de 
Commissie en het IMF moet worden 
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aangescherpt door de instelling van 
diepgaande hoorzittingen met het 
Europees Parlement in alle stadia van de 
processen; 

(Dit amendement is gebaseerd op een 
bijdrage van het Europees Verbond van 
Vakverenigingen (EVV).) 

Or. en

Amendement 688
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. herinnert eraan dat de macro-
economische aanpassingsprogramma's 
goedgekeurd zijn door de parlementen 
van de lidstaten die financiële bijstand 
hebben aangevraagd; wijst erop dat een 
nationaal parlement bezwaar tegen een 
dergelijk programma heeft gemaakt en 
daarmee heeft laten zien dat de kritiek dat 
er niets anders op zit dan in te stemmen 
onjuist is, aangezien bezwaar tegen en 
herziening van programma's mogelijk is;

Or. en

Amendement 689
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. merkt op dat zowel door de Eurogroep 
als door het IMF formele besluiten worden 
genomen, waarbij momenteel een centrale 
rol wordt toebedeeld aan het ESM, 

36. merkt op dat zowel door de Eurogroep 
als door het IMF formele besluiten worden 
genomen, waarbij momenteel een centrale 
rol wordt toebedeeld aan het ESM, 
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aangezien dit de organisatie is die 
verantwoordelijk is voor de besluitvorming 
op het gebied van financiële bijstand, en 
dat de regeringen, ook die van de direct 
betrokken lidstaten, een centrale rol 
spelen bij alle besluiten die worden 
genomen;

aangezien dit de organisatie is die 
verantwoordelijk is voor de besluitvorming 
op het gebied van financiële bijstand;

Or. en

Amendement 690
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. merkt op dat zowel door de Eurogroep 
als door het IMF formele besluiten worden 
genomen, waarbij momenteel een centrale 
rol wordt toebedeeld aan het ESM,
aangezien dit de organisatie is die 
verantwoordelijk is voor de besluitvorming 
op het gebied van financiële bijstand, en 
dat de regeringen, ook die van de direct 
betrokken lidstaten, een centrale rol spelen 
bij alle besluiten die worden genomen;

36. merkt op dat zowel door de Eurogroep 
als door het IMF formele besluiten worden 
genomen, waarbij momenteel een centrale 
rol wordt toebedeeld aan het ESM, 
aangezien dit de organisatie is die 
verantwoordelijk is voor de besluitvorming 
op het gebied van financiële bijstand, en 
dat de nationale instellingen van de 
lidstaten van de eurozone een centrale rol 
spelen bij alle besluiten die worden 
genomen;

Or. en

Amendement 691
Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Olle Schmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. merkt op dat zowel door de Eurogroep 
als door het IMF formele besluiten worden 
genomen, waarbij momenteel een centrale 
rol wordt toebedeeld aan het ESM, 

36. merkt op dat, na voorbereidende 
werkzaamheden door de trojka, door de 
Eurogroep en door het IMF afzonderlijk, 
overeenkomstig hun respectieve juridische 
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aangezien dit de organisatie is die 
verantwoordelijk is voor de besluitvorming 
op het gebied van financiële bijstand, en 
dat de regeringen, ook die van de direct 
betrokken lidstaten, een centrale rol spelen 
bij alle besluiten die worden genomen;

status en rol, formele besluiten worden 
genomen, waarbij momenteel een centrale 
rol wordt toebedeeld aan het ESM, 
aangezien dit de organisatie is die 
verantwoordelijk is voor de besluitvorming 
op het gebied van financiële bijstand, en 
dat de regeringen, ook die van de direct 
betrokken lidstaten, een centrale rol spelen 
bij alle besluiten die worden genomen;

Or. en

Amendement 692
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. merkt op dat zowel door de Eurogroep 
als door het IMF formele besluiten worden 
genomen, waarbij momenteel een centrale 
rol wordt toebedeeld aan het ESM, 
aangezien dit de organisatie is die 
verantwoordelijk is voor de 
besluitvorming op het gebied van 
financiële bijstand, en dat de regeringen, 
ook die van de direct betrokken lidstaten, 
een centrale rol spelen bij alle besluiten die 
worden genomen;

36. merkt op dat zowel door de Eurogroep 
als door het IMF formele besluiten worden 
genomen en dat de regeringen, ook die van 
de direct betrokken lidstaten, een centrale 
rol spelen bij alle besluiten die worden 
genomen;

Or. en

Amendement 693
Udo Bullmann, Peter Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. merkt op dat zowel door de Eurogroep 
als door het IMF formele besluiten worden

36. merkt op dat zowel door de Eurogroep 
als door het IMF formele besluiten worden 
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genomen, waarbij momenteel een centrale 
rol wordt toebedeeld aan het ESM, 
aangezien dit de organisatie is die 
verantwoordelijk is voor de besluitvorming 
op het gebied van financiële bijstand, en 
dat de regeringen, ook die van de direct 
betrokken lidstaten, een centrale rol spelen 
bij alle besluiten die worden genomen;

genomen en dat bijgevolg de politieke 
verantwoording van het optreden van de 
trojka bij hen berust, waarbij momenteel 
een centrale rol wordt toebedeeld aan het 
ESM, aangezien dit de organisatie is die 
verantwoordelijk is voor de besluitvorming 
op het gebied van financiële bijstand, en 
dat de regeringen, ook die van de direct 
betrokken lidstaten, een centrale rol 
zouden moeten spelen bij alle besluiten die 
worden genomen;

Or. de

Amendement 694
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. merkt op dat zowel door de Eurogroep 
als door het IMF formele besluiten worden 
genomen, waarbij momenteel een centrale 
rol wordt toebedeeld aan het ESM, 
aangezien dit de organisatie is die 
verantwoordelijk is voor de besluitvorming 
op het gebied van financiële bijstand, en 
dat de regeringen, ook die van de direct 
betrokken lidstaten, een centrale rol spelen 
bij alle besluiten die worden genomen;

36. merkt op dat zowel door de Eurogroep 
als door het IMF formele besluiten worden 
genomen, waarbij momenteel een centrale 
rol wordt toebedeeld aan het ESM, 
aangezien dit de organisatie is die 
verantwoordelijk is voor de besluitvorming 
op het gebied van door de lidstaten van de 
eurozone verleende financiële bijstand, en 
dat de regeringen, ook die van de direct 
betrokken lidstaten, een centrale rol spelen 
bij alle besluiten die worden genomen;

Or. en

Amendement 695
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. is van mening dat er onvoldoende 
nationale legitimiteit en 
verantwoordingsplicht is met betrekking 
tot collectieve besluiten van de lidstaten 
van de eurozone in het kader van het 
ESM; is van mening dat in een 
bestuursvorm met meerdere niveaus zoals 
de Europese Unie, democratische 
legitimiteit en verantwoordingsplicht 
zouden moeten worden toegekend en 
uitgevoerd op het niveau waarop besluiten 
worden genomen;

Or. en

Amendement 696
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. betreurt het dat de EU-instellingen 
worden afgeschilderd als de zondebok 
voor de negatieve effecten bij de macro-
economische aanpassing van lidstaten, 
terwijl de ministers van financiën van de 
lidstaten de politieke verantwoordelijkheid 
voor de trojka en zijn werkzaamheden 
dragen; benadrukt dat dit tot meer 
euroscepsis kan leiden, hoewel de 
verantwoordelijkheid niet bij het 
Europese maar bij het nationale niveau 
berust;

Or. en

Amendement 697
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 ter. verzoekt de Eurogroep, de Raad en 
de Europese Raad de volledige 
verantwoordelijkheid op zich te nemen 
voor de werkzaamheden van de trojka;

Or. en


