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Amendement 1
Sylvie Goulard

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de conclusies van de Raad 
Economische en Monetaire Zaken van 13 
november 2012 in het bijzonder over 
belastingzaken;

Or. en

Amendement 2
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de eurozone als geheel 
een "double-dip"-recessie doormaakt;

A. overwegende dat de eurozone als geheel 
een recessie doormaakt die veroorzaakt is 
door de financiële en staatsschuldencrisis;

Or. en

Amendement 3
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat liberalisering van 
de financiële markt en deregulering van 
belangrijke sectoren heeft bijgedragen 
aan de ernstigste economische crisis sinds 
de Tweede Wereldoorlog;
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Or. en

Amendement 4
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat met de invoering 
van de gemeenschappelijke munt macro-
economische ongelijkheden zijn 
toegenomen doordat sommige landen een 
beggar-thy-neighbour-beleid hebben 
gehanteerd met afnemende reële lonen en 
zwakkere socialezekerheidsstelsels;

Or. en

Amendement 5
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de crisis verwoestende 
gevolgen heeft gehad voor het leven van 
miljoenen Europeanen, getuige de officiële 
werkgelegenheidsstatistieken: in de EU 
hebben sinds 2008 al meer dan 8 miljoen 
mensen hun baan verloren; meer dan 25 
miljoen Europeanen hebben momenteel 
geen werk, waarvan er bijna 11 miljoen al 
langer dan een jaar werkloos zijn; de 
werkloosheid treft momenteel bijna 10 
miljoen jonge mensen; alleen al in het 
afgelopen jaar hebben 2 miljoen mensen 
hun baan verloren;

B. overwegende dat de crisis verwoestende 
gevolgen heeft gehad voor het leven van 
miljoenen Europeanen, getuige de officiële 
werkgelegenheidsstatistieken: in de EU 
hebben sinds 2008 al meer dan 8 miljoen 
mensen hun baan verloren; meer dan 25 
miljoen Europeanen hebben momenteel 
geen werk, waarvan er bijna 11 miljoen al 
langer dan een jaar werkloos zijn; de 
werkloosheid treft momenteel bijna 10 
miljoen jonge mensen; alleen al in het 
afgelopen jaar hebben 2 miljoen mensen 
hun baan verloren; overwegende dat de 
arbeidsvoorwaarden in alle EU-lidstaten 
snel verslechteren vanwege de 
deregulering van arbeidsmarkten en een 
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deflatoir loonbeleid;

Or. en

Amendement 6
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de strenge regels 
voor van arbeidsmarkten in verscheidene 
lidstaten niet flexibel genoeg zijn om 
schokken zoals de huidige crisis 
doeltreffend op te vangen; overwegende 
dat de huidige wetgeving voor 
arbeidsmarkten insiders onevenredig 
beschermt en de integratie van jonge 
mensen in de beroepsbevolking 
tegenwerkt;

Or. en

Amendement 7
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de ongelijkheid 
dramatisch toeneemt en leidt tot de 
sociaal-economische versplintering van de 
samenleving, wat op den duur een nadelig 
effect zal hebben op elke burger in de 
Unie;

Or. en



PE502.108v02-00 6/159 AM\923070NL.doc

NL

Amendement 8
Philippe Lamberts, Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de ongelijkheid in 
de werkloosheidscijfers tussen de lidstaten 
niettemin dramatisch is toegenomen;

Or. en

Amendement 9
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat eraan herinnerd moet 
worden dat het gemiddelde overheidstekort 
van de eurozone in 2007, bij het begin van 
de crisis, maar 0,6% bedroeg en in de 
richting van een evenwicht daalde;

C. overwegende dat eraan herinnerd moet 
worden dat het gemiddelde overheidstekort 
van de eurozone in 2007, bij het begin van 
de crisis, 0,7% bedroeg en in de richting 
van een evenwicht daalde;

Or. en

Amendement 10
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat eraan herinnerd moet 
worden dat het gemiddelde overheidstekort 
van de eurozone in 2007, bij het begin van 
de crisis, maar 0,6% bedroeg en in de 

C. overwegende dat eraan herinnerd moet 
worden dat het gemiddelde overheidstekort 
van de eurozone in 2007, bij het begin van 
de crisis, maar 0,6% bedroeg en in de 
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richting van een evenwicht daalde; richting van volledige evenwichtige 
begrotingen daalde; overwegende dat 
ontoereikende anticyclische pogingen zijn 
gedaan tijdens de vette jaren naarmate de 
schuldenluchtbel bijdroeg aan de 
kunstmatige verhoging van de 
overheidsinkomsten op een niet-
duurzame manier in verscheidene 
lidstaten;

Or. en

Amendement 11
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat eraan herinnerd moet 
worden dat het gemiddelde overheidstekort 
van de eurozone in 2007, bij het begin van 
de crisis, maar 0,6% bedroeg en in de 
richting van een evenwicht daalde;

C. overwegende dat eraan herinnerd moet 
worden dat het gemiddelde overheidstekort 
van de eurozone in 2007, bij het begin van 
de crisis, maar 0,6% bedroeg;

Or. en

Amendement 12
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat eraan herinnerd 
dient te worden dat de landen die het nu 
het moeilijkst hebben in 2007, toen de 
crisis net begonnen was, een veel te groot 
geaccumuleerd tekort op de lopende 
rekening hadden;

Or. en
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Amendement 13
Philippe Lamberts, Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de felle verslechtering 
van de overheidstekorten en -schulden, die 
zich sinds 2009 in veel lidstaten heeft 
voltrokken, in gang is gezet door de reactie 
van regeringen op de crisis, bij gebrek aan 
Europese anticyclische instrumenten;

D. overwegende dat de felle verslechtering 
van de overheidstekorten en -schulden, die 
zich sinds 2009 in verschillende lidstaten 
heeft voltrokken, in gang is gezet door de 
reactie van regeringen op de crisis en meer 
in het bijzonder door de hierop volgende 
socialisatie van kosten voortkomend uit de 
uitzonderlijke overheidssteun die is 
toegekend aan de financiële sector, alsook 
de noodzaak om automatische 
stabilisatoren in gang te zetten, 
overwegende dat het gebrek aan Europese 
anticyclische instrumenten en 
asymmetrische buffers negatieve externe 
effecten en overloopeffecten hebben 
veroorzaakt en niet hebben bijgedragen 
aan het verzachten van de algehele 
situatie;

Or. en

Amendement 14
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de felle verslechtering 
van de overheidstekorten en -schulden, die 
zich sinds 2009 in veel lidstaten heeft 
voltrokken, in gang is gezet door de reactie 
van regeringen op de crisis, bij gebrek 
aan Europese anticyclische instrumenten;

D. overwegende dat de felle verslechtering 
van de overheidstekorten en -schulden, die 
zich sinds 2009 in veel lidstaten heeft 
voltrokken, voornamelijk in gang is gezet 
door de noodzaak voor de publieke sector 
om de financiële instellingen een 
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financiële injectie te geven in het belang 
van de financiële stabiliteit;

Or. en

Amendement 15
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de felle verslechtering 
van de overheidstekorten en -schulden, die 
zich sinds 2009 in veel lidstaten heeft 
voltrokken, in gang is gezet door de 
reactie van regeringen op de crisis, bij 
gebrek aan Europese anticyclische 
instrumenten;

D. overwegende dat de felle verslechtering 
van de overheidstekorten en -schulden, die 
zich sinds 2009 in veel lidstaten heeft 
voltrokken, een gevolg is van een zeer 
ernstige internationale recessie waarvan 
de gevolgen uitgesteld werden door de 
reactie van openbare instanties die 
nationale economieën redden door in 
totaal honderden miljarden euro's te 
gebruiken;

Or. en

Amendement 16
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de felle verslechtering 
van de overheidstekorten en -schulden, die 
zich sinds 2009 in veel lidstaten heeft 
voltrokken, in gang is gezet door de reactie 
van regeringen op de crisis, bij gebrek aan 
Europese anticyclische instrumenten;

D. overwegende dat de felle verslechtering 
van de overheidstekorten die zich tussen 
2007 en 2009 in veel lidstaten heeft 
voltrokken, in gang is gezet door de reactie 
van regeringen op de crisis;

Or. en
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Amendement 17
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de felle verslechtering 
van de overheidstekorten en -schulden, die 
zich sinds 2009 in veel lidstaten heeft 
voltrokken, in gang is gezet door de 
reactie van regeringen op de crisis, bij 
gebrek aan Europese anticyclische 
instrumenten;

D. overwegende dat de situatie van 
overheidstekorten en -schulden in veel 
lidstaten ingrijpend verslechterd is sinds 
2009;

Or. en

Amendement 18
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de felle verslechtering 
van de overheidstekorten en -schulden, die 
zich sinds 2009 in veel lidstaten heeft 
voltrokken, in gang is gezet door de reactie 
van regeringen op de crisis, bij gebrek aan 
Europese anticyclische instrumenten;

D. overwegende dat de felle verslechtering 
van de overheidstekorten en -schulden, die 
zich sinds 2009 in veel lidstaten heeft 
voltrokken, in gang is gezet door de reactie 
van regeringen op de financiële crisis, bij 
gebrek aan Europese anticyclische 
instrumenten;

Or. en

Amendement 19
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat het gemiddelde 
overheidstekort van de eurozone in 2009 
een piek van 6,3% liet zien en de trend 
sindsdien is omgekeerd met in 2010 een 
gemiddeld overheidstekort van 6,2%, 4,1% 
in 2011 en een verdere afname in de 
eerste twee kwartalen van 2012;

Or. en

Amendement 20
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat er – willen wij een 
duurzame oplossing kunnen vinden voor 
de buitensporige schulden en tekorten in 
de meeste lidstaten – behoefte is aan een 
geloofwaardig, op groeivriendelijke 
consolidatie gericht beleid;

Or. en

Amendement 21
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat de crisis de 
essentiële noodzaak om de nodige 
structurele hervormingen in te voeren of 
te voltooien onderstreept;

Or. en
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Amendement 22
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de analyse van de 
statistieken van 2010 en 2011 nu duidelijk 
maakt dat de gekozen beleidsmaatregelen 
het matige herstel van 2010 hebben 
omgekeerd door de voortijdige en sterke 
verkrapping van het begrotingsbeleid, 
waardoor in alle lidstaten nog altijd 
groeiremmende effecten zichtbaar zijn;

Schrappen

Or. en

Amendement 23
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de analyse van de 
statistieken van 2010 en 2011 nu duidelijk 
maakt dat de gekozen beleidsmaatregelen 
het matige herstel van 2010 hebben 
omgekeerd door de voortijdige en sterke 
verkrapping van het begrotingsbeleid, 
waardoor in alle lidstaten nog altijd 
groeiremmende effecten zichtbaar zijn;

Schrappen

Or. en

Amendement 24
Werner Langen
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Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de analyse van de 
statistieken van 2010 en 2011 nu duidelijk 
maakt dat de gekozen beleidsmaatregelen 
het matige herstel van 2010 hebben 
omgekeerd door de voortijdige en sterke 
verkrapping van het begrotingsbeleid,
waardoor in alle lidstaten nog altijd
groeiremmende effecten zichtbaar zijn;

E. overwegende dat de analyse van de 
statistieken van 2011 en 2012 nu duidelijk 
maakt dat de gekozen beleidsmaatregelen 
het bewijs leveren voor een matig herstel 
en een daling van de rentevoeten op de 
obligatiemarkt voor de komende jaren; 
overwegende dat op korte termijn 
groeiremmende effecten gecompenseerd 
zullen worden door duurzame groei en 
vertrouwen op de markten door de 
consolidatie van het begrotingsbeleid;

Or. en

Amendement 25
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de analyse van de 
statistieken van 2010 en 2011 nu duidelijk 
maakt dat de gekozen beleidsmaatregelen 
het matige herstel van 2010 hebben 
omgekeerd door de voortijdige en sterke 
verkrapping van het begrotingsbeleid, 
waardoor in alle lidstaten nog altijd 
groeiremmende effecten zichtbaar zijn;

E. overwegende dat de analyse van de 
statistieken van 2010 en 2011 nu duidelijk 
maakt dat de gekozen beleidsmaatregelen 
het matige herstel van 2010 aanzienlijk 
hebben omgekeerd door de voortijdige en 
sterke verkrapping van het 
begrotingsbeleid in combinatie met het 
lopende proces van schuldafbouw, 
waardoor in alle lidstaten nog altijd 
groeiremmende effecten zichtbaar zijn;

Or. en

Amendement 26
Sari Essayah
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Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de analyse van de 
statistieken van 2010 en 2011 nu duidelijk 
maakt dat de gekozen beleidsmaatregelen
het matige herstel van 2010 hebben 
omgekeerd door de voortijdige en sterke 
verkrapping van het begrotingsbeleid, 
waardoor in alle lidstaten nog altijd
groeiremmende effecten zichtbaar zijn;

E. overwegende dat de analyse van de 
statistieken van 2010 en 2011 nu duidelijk 
maakt dat de ommekeer van het matige 
herstel van 2010 resulteerde uit het feit dat 
de gevolgen van de ernstige crisis niet 
konden blijven worden uitgesteld door 
enorme hoeveelheden overheidsgeld te 
blijven toewijzen, maar dat er iets moest 
worden gedaan aan de nadelige gevolgen 
en dat economieën moesten worden 
geherstructureerd;

Or. en

Amendement 27
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de analyse van de 
statistieken van 2010 en 2011 nu duidelijk 
maakt dat de gekozen beleidsmaatregelen 
het matige herstel van 2010 hebben 
omgekeerd door de voortijdige en sterke 
verkrapping van het begrotingsbeleid, 
waardoor in alle lidstaten nog altijd 
groeiremmende effecten zichtbaar zijn;

E. overwegende dat de analyse van de 
statistieken van 2010, 2011 en 2012 nu 
duidelijk maakt dat de gekozen 
beleidsmaatregelen het matige herstel van 
2010 hebben omgekeerd door de 
voortijdige en sterke verkrapping van het 
begrotingsbeleid, waardoor in alle lidstaten 
nog altijd groeiremmende effecten 
zichtbaar zijn;

Or. en

Amendement 28
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat een 
expansiegericht begrotingsbeleid heeft 
geleid tot aanzienlijke en ernstige 
crowding-out-effecten met sterke nadelige 
gevolgen voor de groei;

Or. en

Amendement 29
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de prognoses van de 
Commissie voor 2012 met succes 
neerwaarts zijn bijgesteld van 1,8% in het 
voorjaar van 2011 naar -0,4% in het najaar 
van 2012 voor 2012; overwegende dat de 
Commissie in haar najaarsprognoses voor 
2013 een bbp-groei van slechts 0,1% 
voorspelt; overwegende dat er ernstige 
twijfels bestaan over de nauwkeurigheid
van deze prognoses voor 2013, aangezien 
zij waarschijnlijk gebaseerd zijn op een 
onderschatte budgettaire multiplicator, 
hetgeen betekent dat de negatieve 
gevolgen van de huidige budgettaire
inkrimping voor de economische groei 
worden onderschat;

F. overwegende dat de prognoses van de 
Commissie voor 2012 met succes 
neerwaarts zijn bijgesteld van 1,8% in het 
voorjaar van 2011 naar -0,4% in het najaar 
van 2012 voor 2012; overwegende dat de 
Commissie in haar najaarsprognoses voor 
2013 een bbp-groei van slechts 0,1% 
voorspelt; overwegende dat de 
berekeningen van de grootte van
budgettaire multiplicatoren die zijn 
gemaakt door het IMF in zijn World 
Economic Outlook voor oktober 2012 en 
breeduit aan bod zijn gekomen in het 
debat over begrotingsconsolidatie in 
Europa, ernstige gebreken vertoonden en 
onvoldoende betrouwbaar bleken te zijn;

Or. en

Amendement 30
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Overweging F
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Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de prognoses van de 
Commissie voor 2012 met succes 
neerwaarts zijn bijgesteld van 1,8% in het 
voorjaar van 2011 naar -0,4% in het najaar 
van 2012 voor 2012; overwegende dat de 
Commissie in haar najaarsprognoses voor 
2013 een bbp-groei van slechts 0,1% 
voorspelt; overwegende dat er ernstige 
twijfels bestaan over de nauwkeurigheid 
van deze prognoses voor 2013, aangezien 
zij waarschijnlijk gebaseerd zijn op een 
onderschatte budgettaire multiplicator, 
hetgeen betekent dat de negatieve 
gevolgen van de huidige budgettaire 
inkrimping voor de economische groei 
worden onderschat;

F. overwegende dat de prognoses van de 
Commissie voor 2012 met succes 
neerwaarts zijn bijgesteld van 1,8% in het 
voorjaar van 2011 naar -0,4% in het najaar 
van 2012 voor 2012; overwegende dat de 
Commissie in haar najaarsprognoses voor 
2013 een bbp-groei van slechts 0,1% 
voorspelt;

Or. en

Amendement 31
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de prognoses van de 
Commissie voor 2012 met succes 
neerwaarts zijn bijgesteld van 1,8% in het 
voorjaar van 2011 naar -0,4% in het najaar 
van 2012 voor 2012; overwegende dat de 
Commissie in haar najaarsprognoses voor 
2013 een bbp-groei van slechts 0,1% 
voorspelt; overwegende dat er ernstige 
twijfels bestaan over de nauwkeurigheid 
van deze prognoses voor 2013, aangezien 
zij waarschijnlijk gebaseerd zijn op een 
onderschatte budgettaire multiplicator, 
hetgeen betekent dat de negatieve 
gevolgen van de huidige budgettaire 
inkrimping voor de economische groei 
worden onderschat;

F. overwegende dat de prognoses van de 
Commissie voor 2012 met succes 
neerwaarts zijn bijgesteld van 1,8% in het 
voorjaar van 2011 naar -0,4% in het najaar 
van 2012 voor 2012; overwegende dat de 
Commissie in haar najaarsprognoses voor 
2013 een bbp-groei van slechts 0,1% 
voorspelt;
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Or. en

Amendement 32
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de prognoses van de 
Commissie voor 2012 met succes 
neerwaarts zijn bijgesteld van 1,8% in het 
voorjaar van 2011 naar -0,4% in het najaar 
van 2012 voor 2012; overwegende dat de 
Commissie in haar najaarsprognoses voor 
2013 een bbp-groei van slechts 0,1% 
voorspelt; overwegende dat er ernstige 
twijfels bestaan over de nauwkeurigheid 
van deze prognoses voor 2013, aangezien 
zij waarschijnlijk gebaseerd zijn op een 
onderschatte budgettaire multiplicator, 
hetgeen betekent dat de negatieve 
gevolgen van de huidige budgettaire 
inkrimping voor de economische groei 
worden onderschat;

F. overwegende dat de prognoses van de 
Commissie voor 2012 met succes 
neerwaarts zijn bijgesteld van 1,8% in het 
voorjaar van 2011 naar -0,4% in het najaar 
van 2012 voor 2012; overwegende dat de 
Commissie in haar najaarsprognoses voor 
2013 een bbp-groei van slechts 0,1% 
voorspelt; overwegende dat er ernstige 
twijfels bestaan over de nauwkeurigheid 
van deze prognoses voor 2013;

Or. en

Amendement 33
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de prognoses van de 
Commissie voor 2012 met succes
neerwaarts zijn bijgesteld van 1,8% in het 
voorjaar van 2011 naar -0,4% in het najaar 
van 2012 voor 2012; overwegende dat de 
Commissie in haar najaarsprognoses voor 
2013 een bbp-groei van slechts 0,1% 

F. overwegende dat de prognoses van de 
Commissie voor 2012 neerwaarts moesten 
worden bijgesteld van 1,8% in het voorjaar 
van 2011 naar -0,4% in het najaar van 2012 
voor 2012, wat gedeeltelijk te wijten was 
aan een vertraging in de 
tenuitvoerlegging van groeibevorderende 
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voorspelt; overwegende dat er ernstige 
twijfels bestaan over de nauwkeurigheid 
van deze prognoses voor 2013, aangezien 
zij waarschijnlijk gebaseerd zijn op een 
onderschatte budgettaire multiplicator, 
hetgeen betekent dat de negatieve 
gevolgen van de huidige budgettaire 
inkrimping voor de economische groei 
worden onderschat;

structurele hervormingen; overwegende 
dat de Commissie in haar najaarsprognoses 
voor 2013 een bbp-groei van 0,1% 
voorspelt; overwegende dat de 
nauwkeurigheid van deze prognoses voor 
2013 afhankelijk zijn van de 
tenuitvoerlegging van de 
aanpassingsprogramma's en 
groeibevorderende structurele 
hervormingen;

Or. en

Amendement 34
Philippe Lamberts, Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de prognoses van de 
Commissie voor 2012 met succes 
neerwaarts zijn bijgesteld van 1,8% in het 
voorjaar van 2011 naar -0,4% in het najaar 
van 2012 voor 2012; overwegende dat de 
Commissie in haar najaarsprognoses voor 
2013 een bbp-groei van slechts 0,1% 
voorspelt; overwegende dat er ernstige 
twijfels bestaan over de nauwkeurigheid 
van deze prognoses voor 2013, aangezien 
zij waarschijnlijk gebaseerd zijn op een 
onderschatte budgettaire multiplicator, 
hetgeen betekent dat de negatieve gevolgen 
van de huidige budgettaire inkrimping voor 
de economische groei worden onderschat;

F. overwegende dat de prognoses van de 
Commissie voor 2012 met succes 
neerwaarts zijn bijgesteld van 1,8% in het 
voorjaar van 2011 naar -0,4% in het najaar 
van 2012 voor 2012; overwegende dat de 
Commissie in haar najaarsprognoses voor 
2013 een bbp-groei van slechts 0,1% 
voorspelt; overwegende dat er ernstige 
neerwaartse risico's bestaan voor deze 
prognoses voor 2013, aangezien zij inter 
alia waarschijnlijk gebaseerd zijn op een 
onderschatte budgettaire multiplicator, 
hetgeen betekent dat de negatieve gevolgen 
van de huidige budgettaire inkrimping voor 
de economische groei worden beïnvloed;

Or. en

Amendement 35
Andreas Schwab
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Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de interne markt 
een belangrijke motor voor de 
economische groei en werkgelegenheid in 
Europa is en overwegende dat een meer 
ambitieuze tenuitvoerlegging van de 
dienstenrichtlijn alleen al zou kunnen 
zorgen voor een geschatte extra 1,8% van 
het bbp; overwegende dat de Unie het zich 
in het bijzonder in de huidige 
economische context niet kan veroorloven 
om dergelijke mogelijkheden voor 
onmiddellijke groei te laten liggen; 
overwegende dat een strenge omzetting, 
tenuitvoerlegging, toepassing en 
handhaving van bepalingen inzake de 
interne markt derhalve onmisbaar zijn om 
te kunnen profiteren van deze onbenutte 
en directe mogelijkheden;

Or. en

Amendement 36
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de budgettaire 
multiplicatoren in slechte economische 
tijden 2 tot 3 maal groter kunnen zijn dan 
in normale economische tijden, wanneer 
de outputgap in de buurt van nul ligt;

Schrappen

Or. en

Amendement 37
Werner Langen
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Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de budgettaire 
multiplicatoren in slechte economische 
tijden 2 tot 3 maal groter kunnen zijn dan 
in normale economische tijden, wanneer 
de outputgap in de buurt van nul ligt;

Schrappen

Or. en

Amendement 38
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de budgettaire 
multiplicatoren in slechte economische 
tijden 2 tot 3 maal groter kunnen zijn dan 
in normale economische tijden, wanneer 
de outputgap in de buurt van nul ligt;

Schrappen

Or. en

Amendement 39
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de budgettaire 
multiplicatoren in slechte economische 
tijden 2 tot 3 maal groter kunnen zijn dan 
in normale economische tijden, wanneer 
de outputgap in de buurt van nul ligt;

Schrappen



AM\923070NL.doc 21/159 PE502.108v02-00

NL

Or. en

Amendement 40
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de budgettaire 
multiplicatoren in slechte economische 
tijden 2 tot 3 maal groter kunnen zijn dan 
in normale economische tijden, wanneer 
de outputgap in de buurt van nul ligt;

G. overwegende dat de grootte van de 
budgettaire multiplicatoren, ondanks dat er 
ongeveer 70 jaar getracht is ze vast te 
stellen, buitengewoon onbetrouwbaar is, 
waardoor ze een ontoereikende basis 
vormen voor de formulering van het 
economisch beleid;

Or. en

Amendement 41
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de budgettaire 
multiplicatoren in slechte economische 
tijden 2 tot 3 maal groter kunnen zijn dan 
in normale economische tijden, wanneer 
de outputgap in de buurt van nul ligt;

G. overwegende dat de budgettaire 
multiplicatoren in slechte economische 
tijdens en meer in het bijzonder in de 
nasleep van ernstige financiële crises 2 tot 
4 maal groter kunnen zijn dan in normale 
economische tijden;

Or. en

Amendement 42
Gunnar Hökmark
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Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat aanhoudende 
tekorten op nadelige wijze de economische 
groei belemmeren; en overwegende dat 
begrotingsdiscipline krachtig moet 
worden verdedigd teneinde tekorten te 
voorkomen zoals die zich het afgelopen 
decennium in Europa hebben 
voorgedaan, aangezien die in een aantal 
lidstaten een rampzalig effect hebben 
gehad op zowel de groei als de 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 43
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de gelijktijdige 
consolidatie in het grootste deel van de 
EU ook de omvang van de budgettaire 
multiplicator in de eurozone als geheel 
heeft vergroot, en de impact ervan 
versterkt is door de hoge mate van 
openheid van de Europese economieën 
binnen de interne markt;

Schrappen

Or. en

Amendement 44
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging H
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Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de gelijktijdige 
consolidatie in het grootste deel van de 
EU ook de omvang van de budgettaire 
multiplicator in de eurozone als geheel 
heeft vergroot, en de impact ervan 
versterkt is door de hoge mate van 
openheid van de Europese economieën 
binnen de interne markt;

Schrappen

Or. en

Amendement 45
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de gelijktijdige 
consolidatie in het grootste deel van de 
EU ook de omvang van de budgettaire 
multiplicator in de eurozone als geheel 
heeft vergroot, en de impact ervan 
versterkt is door de hoge mate van 
openheid van de Europese economieën 
binnen de interne markt;

Schrappen

Or. en

Amendement 46
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de gelijktijdige 
consolidatie in het grootste deel van de EU 
ook de omvang van de budgettaire 

H. overwegende dat het hoogste onzeker is 
of de gelijktijdige consolidatie in het 
grootste deel van de EU al dan niet de 
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multiplicator in de eurozone als geheel 
heeft vergroot, en de impact ervan 
versterkt is door de hoge mate van 
openheid van de Europese economieën 
binnen de interne markt;

omvang van de budgettaire multiplicator in 
de eurozone als geheel heeft vergroot;

Or. en

Amendement 47
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de gelijktijdige
consolidatie in het grootste deel van de EU 
ook de omvang van de budgettaire 
multiplicator in de eurozone als geheel 
heeft vergroot, en de impact ervan 
versterkt is door de hoge mate van 
openheid van de Europese economieën 
binnen de interne markt;

H. overwegende dat 
begrotingsconsolidatie in het grootste deel 
van de EU een vereiste is om het 
vertrouwen te herstellen en voor groei op 
lange termijn;

Or. en

Amendement 48
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat elke lidstaat lijdt onder 
de gevolgen van zijn eigen strakkere 
begrotingsbeleid en de gelijktijdige snelle 
consolidatie van de andere lidstaten;

I. overwegende dat elke lidstaat een andere 
begrotingsstrategie hanteert afhankelijk 
van zijn eigen begrotingssituatie, daarbij 
niettemin rekening houdend met de 
eurozone als geheel;

Or. en
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Amendement 49
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat elke lidstaat lijdt onder 
de gevolgen van zijn eigen strakkere
begrotingsbeleid en de gelijktijdige snelle 
consolidatie van de andere lidstaten;

I. overwegende dat alle lidstaten lijden
onder de gevolgen van de crisis en 
genoodzaakt zijn over te gaan tot een 
strakker begrotingsbeleid en consolidatie, 
en tegelijkertijd moeten trachten het totale 
concurrentievermogen van hun 
economieën te verbeteren teneinde beter 
te presteren in een steeds heviger 
wordende internationale concurrentie;

Or. en

Amendement 50
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat elke lidstaat lijdt onder 
de gevolgen van zijn eigen strakkere 
begrotingsbeleid en de gelijktijdige snelle 
consolidatie van de andere lidstaten;

I. overwegende dat verschillende lidstaten 
begrotingsconsolidatie toepassen op 
verschillende manieren, en dat alle 
lidstaten te maken hebben met 
landoverschrijdende overloopeffecten;

Or. en

Amendement 51
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat elke lidstaat lijdt onder I. overwegende dat sommige lidstaten 
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de gevolgen van zijn eigen strakkere 
begrotingsbeleid en de gelijktijdige snelle 
consolidatie van de andere lidstaten;

alleen op korte termijn lijden onder de 
gevolgen van een noodzakelijke 
stabilisering van de fiscale situatie 
aangezien er sterke aanwijzingen zijn dat 
een snelle begrotingsconsolidatie en 
structurele hervormingen door andere 
lidstaten positieve overloopeffecten zullen 
hebben en op lange termijn het 
verdringingseffect zullen doen afnemen;

Or. en

Amendement 52
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat elke lidstaat lijdt onder 
de gevolgen van zijn eigen strakkere 
begrotingsbeleid en de gelijktijdige snelle
consolidatie van de andere lidstaten;

I. overwegende dat elke lidstaat de 
gevolgen van zijn eigen strakkere 
begrotingsbeleid en de consolidatie van de 
andere lidstaten ondergaat, wat met name 
van toepassing is op landen met ernstige 
economische problemen;

Or. en

Amendement 53
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat deze strategie van 
verstrakking van het begrotingsbeleid een 
neerwaartse druk uitoefent op de vraag, 
op de salarissen en prijzen en 
tegelijkertijd de werkloosheid opdrijft;

J. overwegende dat deze strategie van 
verstrakking van het begrotingsbeleid erop
gericht is de toename van de 
overheidsuitgaven onder het percentage 
van de trendmatige groei van het bbp op 
de middellange termijn te houden;
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Or. en

Amendement 54
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat deze strategie van 
verstrakking van het begrotingsbeleid een 
neerwaartse druk uitoefent op de vraag, 
op de salarissen en prijzen en 
tegelijkertijd de werkloosheid opdrijft;

J. overwegende dat begrotingsconsolidatie 
en structurele hervormingen noodzakelijk 
zijn indien individuele lidstaten en de EU 
als geheel terug moeten keren naar groei 
op lange termijn en welvarendheid; 
overwegende dat elke onzekerheid met 
betrekking tot de verbintenis van lidstaten 
ten aanzien van de vastgestelde 
hervormingen nadelig zou zijn voor de 
neiging om te investeren en de 
economische mogelijkheden van een 
lidstaat;

Or. en

Amendement 55
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat deze strategie van 
verstrakking van het begrotingsbeleid een 
neerwaartse druk uitoefent op de vraag,
op de salarissen en prijzen en tegelijkertijd 
de werkloosheid opdrijft;

J. overwegende dat deze strategie van 
verstrakking van het begrotingsbeleid de 
totale vraag doet afnemen en een 
neerwaartse druk uitoefent op de 
salarissen en prijzen en tegelijkertijd de 
werkloosheid opdrijft;

Or. en
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Amendement 56
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat deze strategie van 
verstrakking van het begrotingsbeleid een 
neerwaartse druk uitoefent op de vraag, op 
de salarissen en prijzen en tegelijkertijd de
werkloosheid opdrijft;

J. overwegende dat deze verstrakking van 
het begrotingsbeleid een neerwaartse druk 
kan uitoefenen op de salarissen en prijzen 
of deze kan bevriezen, waarmee het 
concurrentievermogen toeneemt, en er 
een evenwicht moet worden gevonden om 
de gevolgen van de tijdelijk verminderde 
totale vraag en de toegenomen 
werkloosheid te temperen, met name in de 
economische sectoren waarin moet 
worden gesneden;

Or. en

Amendement 57
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat deze strategie van 
verstrakking van het begrotingsbeleid een 
neerwaartse druk uitoefent op de vraag,
op de salarissen en prijzen en tegelijkertijd
de werkloosheid opdrijft;

J. overwegende dat het begrotingsbeleid 
van invloed is op de vraag, op de 
salarissen, prijzen en de werkloosheid;

Or. en

Amendement 58
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Overweging J
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Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat deze strategie van
verstrakking van het begrotingsbeleid een 
neerwaartse druk uitoefent op de vraag, 
op de salarissen en prijzen en 
tegelijkertijd de werkloosheid opdrijft;

J. overwegende dat een strategie van
begrotingsconsolidatie deel uitmaakt van 
de noodzakelijke interne devaluatie in 
sommige lidstaten om de werkgelegenheid 
en duurzame groei op te drijven in de 
toekomst;

Or. en

Amendement 59
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat deze strategie van 
verstrakking van het begrotingsbeleid een 
neerwaartse druk uitoefent op de vraag, op 
de salarissen en prijzen en tegelijkertijd de 
werkloosheid opdrijft;

J. overwegende dat verstrakking van het 
begrotingsbeleid in sommige lidstaten een 
neerwaartse druk uitoefent op de vraag, op 
salarissen en prijzen en tegelijkertijd de 
werkloosheid op korte termijn opdrijft; 
overwegende dat buitensporige niveaus 
van overheidsschuld en particuliere 
schulden de ruimte voor nieuwe 
activiteiten en investeringen beperken;

Or. en

Amendement 60
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat de toekomstige 
economische welvarendheid van Europa 
voornamelijk afhangt van zijn 
mogelijkheid arbeidspotentieel ten volle te 
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benutten, waartoe ook een grotere 
deelname door vrouwen aan het 
arbeidsproces behoort;

Or. en

Amendement 61
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat recente studies van 
het Internationaal Monetair Fonds (IMF) 
documenteren dat een geleidelijke en 
soepele begrotingsconsolidatie de voorkeur 
verdient boven de strategie van een te 
snelle en abrupte beperking van 
begrotingsonevenwichtigheden;

K. overwegende dat een geleidelijke en 
soepele begrotingsconsolidatie de voorkeur 
verdient boven de strategie van een te 
snelle en abrupte beperking van 
begrotingsonevenwichtigheden, maar dat 
de toestand van de economie van sommige 
lidstaten geen alternatief biedt om weer 
toegang tot de markt te krijgen en 
investeringen terug te zien keren;

Or. en

Amendement 62
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat recente studies van het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) 
documenteren dat een geleidelijke en 
soepele begrotingsconsolidatie de voorkeur 
verdient boven de strategie van een te 
snelle en abrupte beperking van 
begrotingsonevenwichtigheden;

K. overwegende dat recente studies van het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) 
documenteren dat een geleidelijke en 
soepele begrotingsconsolidatie de voorkeur 
verdient boven de strategie van een te 
snelle en abrupte beperking van 
begrotingsonevenwichtigheden; 
overwegende dat de bestaande 
instrumenten al bijdragen aan een 
dergelijk soepel verloop;
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Or. en

Amendement 63
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat recente studies van het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) 
documenteren dat een geleidelijke en 
soepele begrotingsconsolidatie de voorkeur 
verdient boven de strategie van een te 
snelle en abrupte beperking van 
begrotingsonevenwichtigheden;

K. overwegende dat recente studies van het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) erop 
wijzen dat een geleidelijke en soepele 
begrotingsconsolidatie de voorkeur 
verdient boven de strategie van een te 
snelle en abrupte beperking van 
begrotingsonevenwichtigheden, en dat er 
in elke lidstaat dus een optimale snelheid 
moet worden gevonden waarbij rekening 
wordt gehouden met de landspecifieke 
combinatie van randvoorwaarden;

Or. en

Amendement 64
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat het scorebord voor de 
procedure bij macro-economische 
onevenwichtigheden (PMO) voor 2011 de 
grote verschillen binnen de Europese 
Unie illustreert, met name in de eurozone; 
het driejaarsgemiddelde van de lopende 
rekening van de betalingsbalans in % van 
het bbp toont slechts voor drie landen 
aanzienlijke begrotingsoverschotten (voor 
Luxemburg en Nederland +7,5 en voor 
Duitsland +5,9), en voor de meeste andere 
landen negatieve posities;

Schrappen
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Or. en

Amendement 65
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat het scorebord voor de 
procedure bij macro-economische 
onevenwichtigheden (PMO) voor 2011 de 
grote verschillen binnen de Europese Unie 
illustreert, met name in de eurozone; het 
driejaarsgemiddelde van de lopende 
rekening van de betalingsbalans in % van 
het bbp toont slechts voor drie landen 
aanzienlijke begrotingsoverschotten (voor 
Luxemburg en Nederland +7,5 en voor 
Duitsland +5,9), en voor de meeste andere 
landen negatieve posities;

L. overwegende dat het scorebord voor de 
procedure bij macro-economische 
onevenwichtigheden (PMO) voor 2011 de 
aanzienlijke verschillen binnen de 
Europese Unie illustreert, met name in de 
eurozone;

Or. en

Amendement 66
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat het scorebord voor de 
procedure bij macro-economische 
onevenwichtigheden (PMO) voor 2011 de 
grote verschillen binnen de Europese Unie 
illustreert, met name in de eurozone; het 
driejaarsgemiddelde van de lopende 
rekening van de betalingsbalans in % van 
het bbp toont slechts voor drie landen 
aanzienlijke begrotingsoverschotten (voor 
Luxemburg en Nederland +7,5 en voor 
Duitsland +5,9), en voor de meeste andere

L. overwegende dat het scorebord voor de 
procedure bij macro-economische 
onevenwichtigheden (PMO) voor 2011 de 
grote verschillen binnen de Europese Unie 
illustreert, met name in de eurozone; het 
driejaarsgemiddelde van de lopende 
rekening van de betalingsbalans in % van 
het bbp toont voor de meeste landen 
negatieve posities;
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landen negatieve posities;

Or. en

Amendement 67
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat het scorebord voor de 
procedure bij macro-economische 
onevenwichtigheden (PMO) voor 2011 de 
grote verschillen binnen de Europese Unie 
illustreert, met name in de eurozone; het 
driejaarsgemiddelde van de lopende 
rekening van de betalingsbalans in % van 
het bbp toont slechts voor drie landen 
aanzienlijke begrotingsoverschotten (voor 
Luxemburg en Nederland +7,5 en voor 
Duitsland +5,9), en voor de meeste andere 
landen negatieve posities;

L. overwegende dat het scorebord voor de 
procedure bij macro-economische 
onevenwichtigheden (PMO) voor 2011 de 
grote verschillen binnen de Europese Unie
illustreert, met name in de eurozone; het 
driejaarsgemiddelde van de lopende 
rekening van de betalingsbalans in % van 
het bbp toont slechts voor drie landen 
aanzienlijke begrotingsoverschotten (voor 
Luxemburg en Nederland +7,5 en voor 
Duitsland +5,9), en voor de meeste andere 
landen negatieve posities; overwegende dat 
een bondige motivering voor de 
asymmetrische aanpak van tekorten en 
overschotten in de PMO opmerkelijk 
blijft;

Or. en

Amendement 68
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat HIPC-cijfers 
significante verschillen in de economische 
en monetaire unie laten zien;
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Or. en

Amendement 69
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat hieruit blijkt dat de 
voordelen van de interne markt en de 
gemeenschappelijke munt zeer 
ongelijkmatig verspreid zijn over de 
lidstaten, waardoor de zwakkere 
economieën minder manoeuvreerruimte 
hebben voor de aanpak van crises;

Schrappen

Or. en

Amendement 70
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat hieruit blijkt dat de 
voordelen van de interne markt en de 
gemeenschappelijke munt zeer 
ongelijkmatig verspreid zijn over de 
lidstaten, waardoor de zwakkere 
economieën minder manoeuvreerruimte 
hebben voor de aanpak van crises;

Schrappen

Or. en

Amendement 71
Werner Langen
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Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat hieruit blijkt dat de 
voordelen van de interne markt en de 
gemeenschappelijke munt zeer 
ongelijkmatig verspreid zijn over de 
lidstaten, waardoor de zwakkere 
economieën minder manoeuvreerruimte 
hebben voor de aanpak van crises;

M. overwegende dat hieruit blijkt dat de 
voordelen van de interne markt en de 
gemeenschappelijke munt verspreid zijn 
door het ongezonde nationaal begrotings-
en economisch beleid van deze lidstaten in 
het verleden;

Or. en

Amendement 72
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat hieruit blijkt dat de 
voordelen van de interne markt en de 
gemeenschappelijke munt zeer 
ongelijkmatig verspreid zijn over de 
lidstaten, waardoor de zwakkere 
economieën minder manoeuvreerruimte 
hebben voor de aanpak van crises;

M. overwegende dat de voordelen van de 
interne markt en de gemeenschappelijke 
munt ongelijkmatig verspreid zijn over de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 73
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat hieruit blijkt dat de 
voordelen van de interne markt en de 
gemeenschappelijke munt zeer 

M. overwegende dat hieruit blijkt dat de 
voordelen van de interne markt en de
gemeenschappelijke munt zeer 
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ongelijkmatig verspreid zijn over de 
lidstaten, waardoor de zwakkere 
economieën minder manoeuvreerruimte 
hebben voor de aanpak van crises;

ongelijkmatig verspreid zijn over de 
lidstaten, ook gezien de verschillende 
niveaus van het concurrentievermogen en 
de duurzaamheid van de groei in de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 74
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat hieruit blijkt dat de 
voordelen van de interne markt en de 
gemeenschappelijke munt zeer 
ongelijkmatig verspreid zijn over de
lidstaten, waardoor de zwakkere 
economieën minder manoeuvreerruimte 
hebben voor de aanpak van crises;

M. overwegende dat verdere liberalisering 
van diensten de interne markt zou 
bevorderen en alle lidstaten in staat zou 
stellen het potentieel ervan optimaal te 
benutten;

Or. en

Amendement 75
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat hieruit blijkt dat de 
voordelen van de interne markt en de 
gemeenschappelijke munt zeer 
ongelijkmatig verspreid zijn over de 
lidstaten, waardoor de zwakkere 
economieën minder manoeuvreerruimte 
hebben voor de aanpak van crises;

M. overwegende dat hieruit blijkt dat het 
concurrentievermogen van economieën 
op de interne markt en in de eurozone 
sterk variëren tussen de lidstaten, 
waardoor de zwakkere economieën minder 
manoeuvreerruimte hebben voor de aanpak 
van crises;

Or. en
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Amendement 76
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat de door verscheidene 
lidstaten genomen besparingsmaatregelen
een ongekende omvang hebben bereikt:
voor Griekenland komt het budgettair 
beleid in de periode 2010 tot 2012 uit op 
18 bbp-punten, en voor respectievelijk 
Portugal, Spanje en Italië op 7,5, 6,5 en 
4,8 bbp-punten, zonder duidelijke tekenen 
van verbetering van de economische en 
budgettaire situatie en met een enorme 
ontregeling van het maatschappelijk 
leven, wat vraagt om een nieuwe 
beoordeling van het opgelegde beleid;

N. overwegende dat de door verscheidene 
lidstaten genomen 
consolidatiemaatregelen een ongekende 
omvang hebben bereikt;

Or. en

Amendement 77
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat de door verscheidene 
lidstaten genomen besparingsmaatregelen 
een ongekende omvang hebben bereikt: 
voor Griekenland komt het budgettair 
beleid in de periode 2010 tot 2012 uit op 
18 bbp-punten, en voor respectievelijk 
Portugal, Spanje en Italië op 7,5, 6,5 en 4,8 
bbp-punten, zonder duidelijke tekenen van 
verbetering van de economische en 
budgettaire situatie en met een enorme 
ontregeling van het maatschappelijk 
leven, wat vraagt om een nieuwe 

N. overwegende dat voor Griekenland het 
budgettair beleid in de periode 2010 tot 
2012 uitkomt op 18 bbp-punten, en voor 
respectievelijk Portugal, Spanje en Italië op 
7,5, 6,5 en 4,8 bbp-punten, met een 
enorme ontregeling van het 
maatschappelijk leven, maar het wordt 
beter en er is sprake van voorzichtige 
tekenen van verbetering van de 
economische en budgettaire situatie;
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beoordeling van het opgelegde beleid;

Or. en

Amendement 78
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat de door verscheidene 
lidstaten genomen besparingsmaatregelen 
een ongekende omvang hebben bereikt: 
voor Griekenland komt het budgettair 
beleid in de periode 2010 tot 2012 uit op 
18 bbp-punten, en voor respectievelijk 
Portugal, Spanje en Italië op 7,5, 6,5 en 4,8 
bbp-punten, zonder duidelijke tekenen van 
verbetering van de economische en 
budgettaire situatie en met een enorme 
ontregeling van het maatschappelijk 
leven, wat vraagt om een nieuwe 
beoordeling van het opgelegde beleid;

N. overwegende dat de door verscheidene 
lidstaten genomen besparingsmaatregelen 
een ongekende omvang hebben bereikt: 
voor Griekenland komt het budgettair 
beleid in de periode 2010 tot 2012 uit op 
18 bbp-punten, en voor respectievelijk 
Portugal, Spanje en Italië op 7,5, 6,5 en 4,8 
bbp-punten, met duidelijke tekenen van 
verbetering van de economische en 
budgettaire situatie op lange termijn, wat 
vraagt om voortzetting van het opgelegde 
beleid;

Or. en

Amendement 79
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat de door verscheidene 
lidstaten genomen besparingsmaatregelen 
een ongekende omvang hebben bereikt: 
voor Griekenland komt het budgettair 
beleid in de periode 2010 tot 2012 uit op 
18 bbp-punten, en voor respectievelijk 
Portugal, Spanje en Italië op 7,5, 6,5 en 4,8 
bbp-punten, zonder duidelijke tekenen van 

N. overwegende dat de door verscheidene 
lidstaten genomen besparingsmaatregelen 
een ongekende omvang hebben bereikt: 
voor Griekenland komt het budgettair 
beleid in de periode 2010 tot 2012 uit op 
18 bbp-punten, en voor respectievelijk 
Portugal, Spanje en Italië op 7,5, 6,5 en 4,8 
bbp-punten, maar er zijn tekenen van 
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verbetering van de economische en 
budgettaire situatie en met een enorme 
ontregeling van het maatschappelijk 
leven, wat vraagt om een nieuwe 
beoordeling van het opgelegde beleid;

verbetering van de economische en 
budgettaire situatie, waaruit blijkt dat de 
landen het aanpassingstraject moeten 
voortzetten;

Or. en

Amendement 80
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat de door verscheidene
lidstaten genomen besparingsmaatregelen
een ongekende omvang hebben bereikt: 
voor Griekenland komt het budgettair 
beleid in de periode 2010 tot 2012 uit op 
18 bbp-punten, en voor respectievelijk 
Portugal, Spanje en Italië op 7,5, 6,5 en 4,8 
bbp-punten, zonder duidelijke tekenen van 
verbetering van de economische en 
budgettaire situatie en met een enorme 
ontregeling van het maatschappelijk leven, 
wat vraagt om een nieuwe beoordeling van
het opgelegde beleid;

N. overwegende dat de door sommige
lidstaten genomen 
consolidatiemaatregelen een ongekende 
omvang hebben bereikt: voor Griekenland 
komt het budgettair beleid in de periode 
2010 tot 2012 uit op 18 bbp-punten, en 
voor respectievelijk Portugal, Spanje en 
Italië op 7,5, 6,5 en 4,8 bbp-punten, zonder 
duidelijke tekenen van verbetering van de 
economische en budgettaire situatie en met 
een enorme ontregeling van het 
maatschappelijk leven, wat vraagt om 
voortdurend toezicht op het opgelegde 
beleid;

Or. en

Amendement 81
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat de door verscheidene 
lidstaten genomen besparingsmaatregelen 

N. overwegende dat de door verscheidene 
lidstaten genomen besparingsmaatregelen 
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een ongekende omvang hebben bereikt: 
voor Griekenland komt het budgettair 
beleid in de periode 2010 tot 2012 uit op 
18 bbp-punten, en voor respectievelijk 
Portugal, Spanje en Italië op 7,5, 6,5 en 4,8 
bbp-punten, zonder duidelijke tekenen van 
verbetering van de economische en 
budgettaire situatie en met een enorme 
ontregeling van het maatschappelijk leven, 
wat vraagt om een nieuwe beoordeling van 
het opgelegde beleid;

een ongekende omvang hebben bereikt: 
voor Griekenland komt het budgettair 
beleid in de periode 2010 tot 2012 uit op 
18 bbp-punten, en voor respectievelijk 
Portugal, Spanje en Italië op 7,5, 6,5 en 4,8 
bbp-punten, zonder duidelijke tekenen van 
verbetering van de economische en 
budgettaire situatie en met een enorme 
ontregeling van het maatschappelijk leven, 
wat vraagt om een nieuwe beoordeling van 
het opgelegde beleid; overwegende dat de 
primaire overschotten over het algemeen 
zijn verbeterd;

Or. en

Amendement 82
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de rente op 
staatsobligaties binnen de eurozone nooit 
eerder voorgekomen verschillen vertoont 
en voor bepaalde lidstaten nog steeds op 
een onhoudbaar niveau ligt;

O. overwegende dat de 
staatsobligatiemarkten in de eurozone, in 
weerwil van de hervormings- en 
consolidatie-inspanningen van de 
lidstaten, nog steeds onder druk staan, 
hetgeen tot uiting komt in hoge 
rentespreads en volatiele rentetarieven; 
overwegende dat de bezorgdheid van 
financiële markten over de soliditeit van 
de overheidsfinanciën in bepaalde 
lidstaten de onmiddellijke aanleiding voor 
en fundamentele oorzaak van de nooit 
eerder vertoonde verschillen vormde;

Or. en

Amendement 83
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de rente op 
staatsobligaties binnen de eurozone nooit 
eerder voorgekomen verschillen vertoont 
en voor bepaalde lidstaten nog steeds op 
een onhoudbaar niveau ligt;

O. overwegende dat de rente op 
staatsobligaties binnen de eurozone nooit 
eerder voorgekomen verschillen vertoont 
en voor bepaalde lidstaten nog steeds op 
een onhoudbaar niveau ligt; overwegende 
dat de aankondiging van OMT's niet-
verwaarloosbare effecten heeft gehad op 
de verlaging van de renteverschillen; 

Or. en

Amendement 84
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de rente op 
staatsobligaties binnen de eurozone nooit 
eerder voorgekomen verschillen vertoont 
en voor bepaalde lidstaten nog steeds op 
een onhoudbaar niveau ligt;

O. overwegende dat de rente op 
staatsobligaties binnen de eurozone nooit 
eerder voorgekomen verschillen vertoont, 
waarmee aangetoond wordt welke risico's 
er aan deze obligaties kleven;

Or. en

Amendement 85
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de rente op 
staatsobligaties binnen de eurozone nooit 
eerder voorgekomen verschillen vertoont 
en voor bepaalde lidstaten nog steeds op 

O. overwegende dat de huidige rente op 
staatsobligaties binnen de eurozone grote 
verschillen vertoont en voor bepaalde 
lidstaten nog steeds op een onhoudbaar 
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een onhoudbaar niveau ligt; niveau ligt;

Or. en

Amendement 86
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Overweging O bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O bis. overwegende dat het verschil in 
concurrentievermogen in de eurozone tot 
uiting komt in de verschillen in de rente 
op staatsobligaties;

Or. en

Amendement 87
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Overweging O ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O ter. overwegende dat een hoge rente op 
staatsobligaties in sommige lidstaten van 
de eurozone veroorzaakt wordt door een 
gebrek aan geloofwaardigheid van hun 
vermogen om structurele hervormingen 
door te voeren;

Or. en

Amendement 88
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Overweging O quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

O quater. overwegende dat de eurozone er 
niet in geslaagd is de totale afname van de 
rente op staatsobligaties in de eerste tien 
jaar van de euro aan te grijpen om het 
verschil in concurrentievermogen te 
verkleinen, wat onder andere tot uiting is 
gekomen in aanhoudend grote tekorten op 
de lopende rekening en snel stijgende 
unitaire arbeidskosten;

Or. en

Amendement 89
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Overweging O quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O quinquies. overwegende dat de huidige 
aanpassing in sommige landen politiek, 
economisch en sociaal gezien minder 
ingewikkeld zou zijn als het positieve 
economische klimaat in de eerste tien jaar 
van de euro benut was voor aanpassing;

Or. en

Amendement 90
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat landen met een 
overschot gevraagd had moeten worden 
de saneringslast te delen door stimulering 
van hun interne vraag, met name via de 

Schrappen
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aanpassing van salarissen;

Or. en

Amendement 91
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat landen met een 
overschot gevraagd had moeten worden 
de saneringslast te delen door stimulering 
van hun interne vraag, met name via de 
aanpassing van salarissen;

Schrappen

Or. en

Amendement 92
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat landen met een 
overschot gevraagd had moeten worden de 
saneringslast te delen door stimulering van 
hun interne vraag, met name via de 
aanpassing van salarissen;

P. overwegende dat landen met een 
overschot gevraagd had moeten worden de 
saneringslast te delen door stimulering van 
hun interne vraag, met name via de 
aanpassing van salarissen en door op 
duurzamegroeibevorderende sectoren 
gerichte investeringen aan te moedigen, 
alsmede door het totale kapitaal en de 
hulpbronnenproductiviteit te vergroten;

Or. en



AM\923070NL.doc 45/159 PE502.108v02-00

NL

Amendement 93
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat landen met een 
overschot gevraagd had moeten worden 
de saneringslast te delen door stimulering 
van hun interne vraag, met name via de 
aanpassing van salarissen;

P. overwegende dat alle landen hun 
nationale financiële kader zouden moeten 
verbeteren;

Or. en

Amendement 94
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat landen met een 
overschot gevraagd had moeten worden de 
saneringslast te delen door stimulering van 
hun interne vraag, met name via de 
aanpassing van salarissen;

P. overwegende dat landen met een 
overschot gevraagd had moeten worden de 
saneringslast te delen door stimulering van 
hun interne vraag, terwijl landen met een 
negatief rekeningsaldo ertoe aangezet 
zouden moeten worden om structurele 
hervormingen door te voeren teneinde 
hun concurrentievermogen op Europese 
en internationale markten te vergroten;

Or. en

Amendement 95
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Overweging P



PE502.108v02-00 46/159 AM\923070NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat landen met een 
overschot gevraagd had moeten worden de 
saneringslast te delen door stimulering van 
hun interne vraag, met name via de
aanpassing van salarissen;

P. overwegende dat landen met een 
overschot gevraagd had moeten worden de 
saneringslast van zowel het 
begrotingssaldo als de betalingsbalans te 
delen door stimulering van hun interne 
vraag, met name via de verhoging van 
salarissen;

Or. en

Amendement 96
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat landen met een 
overschot gevraagd had moeten worden de 
saneringslast te delen door stimulering van 
hun interne vraag, met name via de 
aanpassing van salarissen;

P. overwegende dat sommige landen met 
een overschot de saneringslast niet alleen 
met financiële middelen hebben gedeeld, 
maar ook door stimulering van hun eigen
interne vraag, met name via de aanpassing 
van salarissen;

Or. en

Amendement 97
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat landen met een 
overschot gevraagd had moeten worden de 
saneringslast te delen door stimulering 
van hun interne vraag, met name via de 
aanpassing van salarissen;

P. overwegende dat aanpassing ook 
plaatsvindt in landen met een overschot, 
met name via de aanpassing van salarissen;
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Or. en

Amendement 98
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat de Commissie er niet 
in geslaagd is te rechtvaardigen dat het 
opgelegde beleid mettertijd vruchten zal 
afwerpen en billijke en aanvaardbare 
gevolgen zal hebben voor de samenleving;

Schrappen

Or. en

Amendement 99
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat de Commissie er niet 
in geslaagd is te rechtvaardigen dat het 
opgelegde beleid mettertijd vruchten zal 
afwerpen en billijke en aanvaardbare 
gevolgen zal hebben voor de samenleving;

Schrappen

Or. en

Amendement 100
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Overweging Q
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Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat de Commissie er niet 
in geslaagd is te rechtvaardigen dat het 
opgelegde beleid mettertijd vruchten zal 
afwerpen en billijke en aanvaardbare 
gevolgen zal hebben voor de samenleving;

Q. overwegende dat de Commissie 
groeibevorderende maatregelen op 
middellange en lange termijn voorstelt 
teneinde het concurrentievermogen van 
de Europese economie te verbeteren;

Or. en

Amendement 101
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat de Commissie er niet 
in geslaagd is te rechtvaardigen dat het 
opgelegde beleid mettertijd vruchten zal 
afwerpen en billijke en aanvaardbare 
gevolgen zal hebben voor de samenleving;

Q. overwegende dat het opgelegde beleid 
mettertijd vruchten zal afwerpen;

Or. en

Amendement 102
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat de Commissie er niet 
in geslaagd is te rechtvaardigen dat het 
opgelegde beleid mettertijd vruchten zal 
afwerpen en billijke en aanvaardbare 
gevolgen zal hebben voor de samenleving;

Q. overwegende dat het door de 
Commissie gekozen beleid mettertijd 
vruchten zal afwerpen;

Or. en
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Amendement 103
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat de Commissie er niet 
in geslaagd is te rechtvaardigen dat het 
opgelegde beleid mettertijd vruchten zal 
afwerpen en billijke en aanvaardbare 
gevolgen zal hebben voor de samenleving;

Q. overwegende dat de Commissie heeft 
weten te rechtvaardigen dat het opgelegde 
beleid mettertijd vruchten zal afwerpen en 
noodzakelijk is;

Or. en

Amendement 104
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Overweging Q bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Q bis. overwegende dat een strakker 
begrotingsbeleid geen gevaar zou mogen 
vormen voor het succes dat wordt geboekt 
met beleid ter bevordering van 
gendergelijkheid, noch als excuus mag 
dienen om inspanningen in dat opzicht te 
verminderen;

Or. en

Amendement 105
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Overweging R

Ontwerpresolutie Amendement

R. overwegende dat leningen aan de 
privésector ondermaats blijven en de 

R. overwegende dat leningen aan de 
privésector essentieel zijn om de reële 
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particuliere kredietstromen gematigd zijn; economie te financieren;

Or. en

Amendement 106
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Overweging R

Ontwerpresolutie Amendement

R. overwegende dat leningen aan de 
privésector ondermaats blijven en de 
particuliere kredietstromen gematigd zijn;

R. overwegende dat leningen aan de 
privésector ondermaats blijven en de 
particuliere kredietstromen gematigd zijn, 
in weerwil van de door de ECB opgezette 
verschillende liquiditeitsprogramma's;

Or. en

Amendement 107
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging R

Ontwerpresolutie Amendement

R. overwegende dat leningen aan de 
privésector ondermaats blijven en de 
particuliere kredietstromen gematigd zijn;

R. overwegende dat leningen aan de 
privésector ondermaats blijven en de 
particuliere kredietstromen gematigd zijn 
in sommige lidstaten;

Or. en

Amendement 108
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging R bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

R bis. overwegende dat het midden- en 
kleinbedrijf (mkb) de motor van de 
Europese economie is en lidstaten het 
moeten steunen door de administratieve 
last die erop rust te verlichten;

Or. en

Amendement 109
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Overweging R bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

R bis. overwegende dat de aanpassing 
geloofwaardig over moet komen als de 
investeringsstromen weer op gang moeten 
komen;

Or. en

Amendement 110
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging S

Ontwerpresolutie Amendement

S. overwegende dat de bijdragecapaciteit 
van de belastingplichtigen in verscheidene 
lidstaten nagenoeg is uitgeput; 
overwegende dat de Europese 
schaduweconomie op 22,1% van de totale 
economische activiteit wordt geraamd en 
het verlies aan belastingopbrengsten op 
ongeveer één biljoen EUR per jaar;

S. overwegende dat de bijdragecapaciteit 
van de belastingplichtigen in verscheidene 
lidstaten ernstig onder druk is komen te 
staan; overwegende dat er niettemin 
ruimte is voor een eerlijker en 
evenwichtiger verdeling van de 
inspanningen in alle lidstaten met als doel 
de belastingdruk op salarissen te 
verlichten en de belastingdruk op 
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vervuilende activiteiten te verhogen, en 
meer in het algemeen op activiteiten die 
dure negatieve externe effecten 
veroorzaken; overwegende dat de 
Europese schaduweconomie op 22,1% van 
de totale economische activiteit wordt 
geraamd en het verlies aan 
belastingopbrengsten op ongeveer één 
biljoen EUR per jaar;

Or. en

Amendement 111
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging S

Ontwerpresolutie Amendement

S. overwegende dat de bijdragecapaciteit 
van de belastingplichtigen in verscheidene 
lidstaten nagenoeg is uitgeput; 
overwegende dat de Europese 
schaduweconomie op 22,1% van de totale 
economische activiteit wordt geraamd en 
het verlies aan belastingopbrengsten op 
ongeveer één biljoen EUR per jaar;

S. overwegende dat de bijdragecapaciteit 
van de belastingplichtigen in verscheidene 
lidstaten nagenoeg is uitgeput; 
overwegende dat de Europese 
schaduweconomie op 22,1% van de totale 
economische activiteit wordt geraamd en 
het verlies aan belastingopbrengsten op 
ongeveer één biljoen EUR per jaar; 
overwegende dat eenvoudige en 
voorspelbare stelsels van lage belastingen 
de naleving van de belastingwetgeving 
verbeteren;

Or. en

Amendement 112
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Overweging T

Ontwerpresolutie Amendement

T. overwegende dat de jaarlijkse T. overwegende dat de jaarlijkse 
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groeianalyse 2013 (AGS 2013) beoogt de 
economische en sociale prioriteiten voor 
2013 vast te stellen;

groeianalyse 2013 (AGS 2013) beoogt de 
economische prioriteiten voor 2013 vast te 
stellen;

Or. en

Amendement 113
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Overweging U

Ontwerpresolutie Amendement

U. overwegende dat de ontwikkeling van 
de pijler van begrotingsdiscipline gelijk op 
moet gaan met de pijlers van solidariteit 
en democratie;

Schrappen

Or. en

Amendement 114
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging U

Ontwerpresolutie Amendement

U. overwegende dat de ontwikkeling van 
de pijler van begrotingsdiscipline gelijk op 
moet gaan met de pijlers van solidariteit 
en democratie;

U. overwegende dat groeibevorderende 
begrotingsconsolidatie gelijk op moet gaan 
met groeibevorderende structurele 
hervormingen;

Or. en

Amendement 115
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Overweging U
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Ontwerpresolutie Amendement

U. overwegende dat de ontwikkeling van 
de pijler van begrotingsdiscipline gelijk op 
moet gaan met de pijlers van solidariteit en 
democratie;

U. overwegende dat de ontwikkeling van 
de pijler van begrotingsdiscipline gelijk op 
moet gaan met de pijlers van groei en 
democratie;

Or. en

Amendement 116
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging U

Ontwerpresolutie Amendement

U. overwegende dat de ontwikkeling van 
de pijler van begrotingsdiscipline gelijk op 
moet gaan met de pijlers van solidariteit en 
democratie;

U. overwegende dat de ontwikkeling van 
de pijler van begrotingsdiscipline in elke 
lidstaat gelijk op moet gaan met de pijlers 
van solidariteit en democratie;

Or. en

Amendement 117
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Overweging U bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

U bis. overwegende dat de interne markt 
de belangrijkste motor voor groei en 
banen van de EU is via schaalvoordelen 
en een beter concurrentievermogen, maar 
de lidstaten zelfingenomen zijn wat betreft 
de tenuitvoerlegging van de wetgeving 
inzake de interne markt, met name de 
dienstenrichtlijn;

Or. en
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Amendement 118
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging U bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

U bis. overwegende dat elke lidstaat 
nationale eenheid moet nastreven 
betreffende een hervormingsstrategie om 
deze begrijpelijk en aanvaardbaar te 
maken voor het volk en de verschillende 
economische actoren teneinde 
verdeeldheid, weerstand en acties te 
voorkomen die alleen gebaseerd zijn op 
eigenbelang op korte termijn, allen een 
gevaar voor de verwezenlijking van de 
vastgestelde doelstellingen;

Or. en

Amendement 119
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging U bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

U bis. overwegende dat het op de 
beginselen van open markten en een 
gelijk speelveld in alle sectoren gestoelde 
mededingingsbeleid een hoeksteen is van 
de onbelemmerde werking van de interne 
markt;

Or. en

Amendement 120
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
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Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 bis. is verheugd over de geest die de 
door de Commissie gepresenteerde 
groeianalyse 2013 ademt; Is van mening 
dat het een passend vervolg is op het 
Europees Semester 2012 in het algemeen 
en de AGS 2012 in het bijzonder; Is met 
name ingenomen met de toegenomen 
helderheid in de landspecifieke 
strategieën die de Commissie ingevoerd 
heeft door prioriteit te geven aan de 
vorderingen in de eurolanden, alsook aan 
vorderingen in structurele termen, liever 
dan in nominale termen;

Or. en

Amendement 121
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de erkenning in de 
AGS 2013 dat groei noodzakelijk is als 
uitweg uit de crisis, maar betwijfelt of de 
door de Commissie waargenomen 
positieve tekenen van herstel nauwkeurig 
zijn; waarschuwt voor de voortgezette 
krimp van de economische activiteiten in 
het komende jaar als gevolg van het totale 
negatieve effect van forse en gelijktijdige 
procyclische bezuinigingen op de 
begroting in de gehele eurozone;

1. is ingenomen met de erkenning in de 
AGS 2013 dat groei noodzakelijk is als 
uitweg uit de crisis; benadrukt dat de 
oplossingen die specifiek gericht zijn op 
de huidige financiële en 
staatsschuldencrisis gelijk op moeten 
gaan met groeibevorderende maatregelen 
teneinde het concurrentievermogen van 
de Europese economie te verbeteren en 
het vertrouwen te herstellen;

Or. en
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Amendement 122
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de erkenning in de 
AGS 2013 dat groei noodzakelijk is als 
uitweg uit de crisis, maar betwijfelt of de
door de Commissie waargenomen 
positieve tekenen van herstel nauwkeurig 
zijn; waarschuwt voor de voortgezette 
krimp van de economische activiteiten in 
het komende jaar als gevolg van het totale 
negatieve effect van forse en gelijktijdige 
procyclische bezuinigingen op de 
begroting in de gehele eurozone;

1. is ingenomen met de erkenning in de 
AGS 2013 dat duurzame groei 
noodzakelijk is als uitweg uit de crisis en 
onderstreept de positieve tekenen van 
herstel; waarschuwt voor de voortgezette 
krimp van de economische activiteiten als 
gevolg van het totale negatieve effect van 
een afwijking van de weg van
begrotingsconsolidatie en structurele 
hervormingen;

Or. en

Amendement 123
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de erkenning in de 
AGS 2013 dat groei noodzakelijk is als 
uitweg uit de crisis, maar betwijfelt of de
door de Commissie waargenomen
positieve tekenen van herstel nauwkeurig 
zijn; waarschuwt voor de voortgezette 
krimp van de economische activiteiten in 
het komende jaar als gevolg van het totale 
negatieve effect van forse en gelijktijdige 
procyclische bezuinigingen op de 
begroting in de gehele eurozone;

1. is ingenomen met de erkenning in de 
AGS 2013 dat een grootscheepse 
omschakeling naar 
duurzamegroeibevorderende en groene 
banenrijke sectoren en activiteiten
noodzakelijk is als uitweg uit de crisis, 
maar is terughoudend ten aanzien van de 
door de Commissie waargenomen 
positieve tekenen van herstel; waarschuwt 
voor de voortgezette krimp van de 
economische activiteiten in het komende 
jaar als gevolg van het totale negatieve 
effect van forse en gelijktijdige 
procyclische bezuinigingen op de 
begroting in de EU en de gehele eurozone;
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Or. en

Amendement 124
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de erkenning in de 
AGS 2013 dat groei noodzakelijk is als 
uitweg uit de crisis, maar betwijfelt of de 
door de Commissie waargenomen 
positieve tekenen van herstel nauwkeurig 
zijn; waarschuwt voor de voortgezette 
krimp van de economische activiteiten in 
het komende jaar als gevolg van het totale 
negatieve effect van forse en gelijktijdige 
procyclische bezuinigingen op de 
begroting in de gehele eurozone;

1. is ingenomen met de erkenning in de 
AGS 2013 dat groei noodzakelijk is als 
uitweg uit de crisis, maar betwijfelt of de 
door de Commissie waargenomen 
positieve tekenen van herstel nauwkeurig 
zijn; waarschuwt voor de voortgezette 
krimp van de economische activiteiten in 
het komende jaar voordat een duurzaam 
herstel aan stootkracht begint te winnen;

Or. en

Amendement 125
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de erkenning in de 
AGS 2013 dat groei noodzakelijk is als 
uitweg uit de crisis, maar betwijfelt of de 
door de Commissie waargenomen 
positieve tekenen van herstel nauwkeurig 
zijn; waarschuwt voor de voortgezette 
krimp van de economische activiteiten in 
het komende jaar als gevolg van het totale 
negatieve effect van forse en gelijktijdige 
procyclische bezuinigingen op de 
begroting in de gehele eurozone;

1. is ingenomen met de erkenning in de 
AGS 2013 dat groei noodzakelijk is als 
uitweg uit de crisis, maar betwijfelt of de 
door de Commissie waargenomen 
positieve tekenen van herstel nauwkeurig 
zijn; waarschuwt voor de voortgezette 
krimp van de economische activiteiten in 
het komende jaar, en dat dit leidt tot 
verergering van de begrotingsproblemen, 
als gevolg van het totale negatieve effect 
van forse en gelijktijdige procyclische 
bezuinigingen op de begroting in de gehele 
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eurozone;

Or. en

Amendement 126
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de erkenning in de 
AGS 2013 dat groei noodzakelijk is als 
uitweg uit de crisis, maar betwijfelt of de 
door de Commissie waargenomen 
positieve tekenen van herstel nauwkeurig 
zijn; waarschuwt voor de voortgezette 
krimp van de economische activiteiten in 
het komende jaar als gevolg van het totale 
negatieve effect van forse en gelijktijdige 
procyclische bezuinigingen op de 
begroting in de gehele eurozone;

1. is ingenomen met de erkenning in de 
AGS 2013 dat groei noodzakelijk is als 
uitweg uit de crisis en steunt de opvatting 
van de Commissie dat er positieve tekenen 
van herstel zijn; waarschuwt voor een 
terugval in het komende jaar als gevolg 
van het niet uitvoeren van 
aanpassingsprogramma's en structurele 
hervormingen;

Or. en

Amendement 127
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de erkenning in de 
AGS 2013 dat groei noodzakelijk is als 
uitweg uit de crisis, maar betwijfelt of de
door de Commissie waargenomen
positieve tekenen van herstel nauwkeurig 
zijn; waarschuwt voor de voortgezette 
krimp van de economische activiteiten in 
het komende jaar als gevolg van het totale 
negatieve effect van forse en gelijktijdige 
procyclische bezuinigingen op de 

1. is ingenomen met de aanneming van de 
AGS 2013 door de Europese Commissie 
en steunt de in de analyse genoemde 
prioriteiten; neemt nota van de door de 
Commissie waargenomen positieve 
tekenen van herstel; erkent het gevaar van 
een voortgezette krimp van de 
economische activiteiten in het komende 
jaar;
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begroting in de gehele eurozone;

Or. en

Amendement 128
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is het eens met de Commissie dat 
groeibevorderende begrotingsconsolidatie 
noodzakelijk is als uitweg uit de crisis; 
wijst er nogmaals op dat de invulling van 
de consolidatie het cruciale element is in 
de relatie tussen groei en consolidatie; 
benadrukt in dat opzicht dat de juiste 
combinatie van maatregelen aan de 
uitgavenzijde enerzijds en die aan de 
ontvangstenzijde anderzijds afhankelijk is 
van de context, maar dat consolidatie op 
basis van besparing op de uitgaven in 
plaats van verhoging van de inkomsten op 
middellange termijn duurzamer en 
groeibevorderlijker is, maar op de korte 
termijn juist de recessie versterkt;

Or. en

Amendement 129
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is ingenomen met de verplichtingen 
die de Commissie is aangegaan in het 
kader van haar "blauwdruk voor de 
toekomst van de EMU" aangaande de 
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aanneming van voorstellen voor de 
geleidelijke instelling van een fiscale 
capaciteit van de EMU die gericht is op 
bevordering van de solidariteit en de 
oprichting van een anticyclische en 
schokabsorberende functie voor de EU; 
meent dat dergelijke voorstellen gezien 
hun omvang en reikwijdte oprecht 
ambitieus en verstrekkend moeten zijn; 

Or. en

Amendement 130
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. kijkt uit naar de door de Commissie 
aangekondigde aanstaande stappen als 
vervolg op de herzieningsclausule van het 
"two-pack" over de kwaliteit van de 
overheidsfinanciën;

Or. en

Amendement 131
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. is ingenomen met de bepaling 
die is overeengekomen in het kader van 
het "two-pack" aangaande een meer 
kwalitatief toezicht en een betere 
beoordeling van de overheidsfinanciën 
alsook beoordelingen van de 
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kostenvoordelen van 
overheidsinvesteringen;

Or. en

Amendement 132
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quinquies. is ingenomen met de 
bepalingen die zijn overeengekomen in 
het kader van het "two-pack" ter 
bevordering van de economische dialoog 
en het totale nauwkeurige toezicht op het 
semesterproces van de nationale 
parlementen en het Europees Parlement; 

Or. en

Amendement 133
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie ernstig 
onderzoek te doen naar de mogelijkheid 
om een begrotingsaanpassing over een 
langere periode te spreiden teneinde extra 
tijdelijke manoeuvreerruimte te bieden om 
de groei zo spoedig mogelijk nieuw leven 
in te blazen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 134
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie ernstig 
onderzoek te doen naar de mogelijkheid 
om een begrotingsaanpassing over een 
langere periode te spreiden teneinde extra 
tijdelijke manoeuvreerruimte te bieden om 
de groei zo spoedig mogelijk nieuw leven 
in te blazen;

2. betreurt de niet-uitvoering van in EU-
verband overeengekomen beleid en 
maatregelen, waardoor die niet hun 
volledige potentieel kunnen ontplooien;

Or. en

Amendement 135
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie ernstig 
onderzoek te doen naar de mogelijkheid 
om een begrotingsaanpassing over een 
langere periode te spreiden teneinde extra 
tijdelijke manoeuvreerruimte te bieden om 
de groei zo spoedig mogelijk nieuw leven 
in te blazen;

2. verzoekt de Raad en de Commissie 
nauwkeurig onderzoek te doen naar de 
mogelijkheid om een begrotingsaanpassing 
over een langere periode te spreiden, zowel 
in het licht van de huidige macro-
economische context en de negatieve 
overloopeffecten als in dat van het 
beginsel van gedifferentieerde, 
intelligente en groeibevorderlijke 
begrotingsconsolidatie in de lidstaten 
teneinde extra tijdelijke 
manoeuvreerruimte te bieden om de 
duurzame groei nieuw leven in te blazen 
om optimaal gebruik te maken van de 
flexibiliteit die in tijden van economische 
neergang wordt voorzien door het 
bijgewerkte groei- en stabiliteitspact;

Or. en
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Amendement 136
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie ernstig 
onderzoek te doen naar de mogelijkheid 
om een begrotingsaanpassing over een 
langere periode te spreiden teneinde extra 
tijdelijke manoeuvreerruimte te bieden om 
de groei zo spoedig mogelijk nieuw leven 
in te blazen;

2. verzoekt de Commissie ernstig 
onderzoek te doen naar de mogelijkheid 
om voorstellen in te dienen voor een 
convergentiecode voor de economieën van 
de lidstaten teneinde het 
concurrentievermogen in de gehele 
eurozone te vergroten door middel van 
bindende verplichtingen tot structurele 
hervormingen;

Or. en

Amendement 137
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie ernstig 
onderzoek te doen naar de mogelijkheid 
om een begrotingsaanpassing over een 
langere periode te spreiden teneinde extra 
tijdelijke manoeuvreerruimte te bieden om 
de groei zo spoedig mogelijk nieuw leven 
in te blazen;

2. verzoekt de Commissie diepgaand 
onderzoek te doen naar het probleem van 
tijdinconsistentie voor het spreiden van 
een begrotingsaanpassing over een langere 
periode en de nadelige effecten van een 
dergelijk beleid die de crisis zullen laten 
voortduren en de onzekerheid voor 
investeerders doen toenemen;

Or. en

Amendement 138
Burkhard Balz
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie ernstig 
onderzoek te doen naar de mogelijkheid 
om een begrotingsaanpassing over een 
langere periode te spreiden teneinde extra 
tijdelijke manoeuvreerruimte te bieden om 
de groei zo spoedig mogelijk nieuw leven 
in te blazen;

2. verzoekt de Commissie ernstig 
onderzoek uit te voeren naar de 
mogelijkheid van meer structurele 
hervormingen, met steun voor de 
begrotingsdiscipline in de lidstaten en er 
rekening mee houdend dat voldoende 
potentieel voor groei gehandhaafd zal 
blijven.

Or. en

Amendement 139
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie ernstig 
onderzoek te doen naar de mogelijkheid 
om een begrotingsaanpassing over een 
langere periode te spreiden teneinde extra 
tijdelijke manoeuvreerruimte te bieden om 
de groei zo spoedig mogelijk nieuw leven 
in te blazen;

2. verzoekt de Commissie om toezicht te 
houden op het proces van 
begrotingsaanpassing en het te beoordelen;

Or. en

Amendement 140
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie ernstig 
onderzoek te doen naar de mogelijkheid 

2. verzoekt de Commissie ernstig 
onderzoek te doen en voor te stellen hoe 
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om een begrotingsaanpassing over een 
langere periode te spreiden teneinde extra 
tijdelijke manoeuvreerruimte te bieden om
de groei zo spoedig mogelijk nieuw leven 
in te blazen;

de groei zo spoedig mogelijk weer in gang 
gezet en versterkt kan worden;

Or. en

Amendement 141
Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie ernstig 
onderzoek te doen naar de mogelijkheid 
om een begrotingsaanpassing over een 
langere periode te spreiden teneinde extra 
tijdelijke manoeuvreerruimte te bieden om 
de groei zo spoedig mogelijk nieuw leven 
in te blazen;

2. verzoekt de Commissie ernstig 
onderzoek te doen naar de economische 
situatie van de lidstaten om een 
begrotingsaanpassing over een langere 
periode te spreiden teneinde extra tijdelijke 
manoeuvreerruimte te bieden om de groei 
zo spoedig mogelijk nieuw leven in te 
blazen;

Or. en

Amendement 142
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie ernstig 
onderzoek te doen naar de mogelijkheid 
om een begrotingsaanpassing over een 
langere periode te spreiden teneinde extra 
tijdelijke manoeuvreerruimte te bieden om 
de groei zo spoedig mogelijk nieuw leven 
in te blazen;

2. verzoekt de Commissie ernstig 
onderzoek te doen naar de mogelijkheid 
om een begrotingsaanpassing over een 
langere periode te spreiden en uit te stellen 
teneinde extra tijdelijke 
manoeuvreerruimte te bieden om de groei 
zo spoedig mogelijk nieuw leven in te 
blazen;
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Or. en

Amendement 143
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst op de mogelijke positieve 
overloopeffecten op lidstaten die in 
ernstige economische moeilijkheden 
verkeren als het lidstaten met relatief 
solide overheidsfinanciën wordt 
toegestaan om op een gecoördineerde en 
verantwoordelijke manier te investeren; is 
van mening dat dit een belangrijk element 
zou kunnen zijn voor een 
gemeenschappelijk economisch herstel 
dat gecoördineerd wordt in de context van 
het Europees semester;

Or. en

Amendement 144
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie om de 
contraproductieve aard van het heersende 
beleidsstandpunt in te zien en haar 
beleidsaanbevelingen voor volgend jaar te 
herzien, zoals in haar AGS is opgenomen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 145
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie om de 
contraproductieve aard van het heersende 
beleidsstandpunt in te zien en haar 
beleidsaanbevelingen voor volgend jaar te 
herzien, zoals in haar AGS is opgenomen;

Schrappen

Or. en

Amendement 146
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie om de 
contraproductieve aard van het heersende 
beleidsstandpunt in te zien en haar 
beleidsaanbevelingen voor volgend jaar te 
herzien, zoals in haar AGS is opgenomen;

Schrappen

Or. en

Amendement 147
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie om de 
contraproductieve aard van het heersende 
beleidsstandpunt in te zien en haar 
beleidsaanbevelingen voor volgend jaar te 

Schrappen
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herzien, zoals in haar AGS is opgenomen;

Or. en

Amendement 148
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie om de 
contraproductieve aard van het heersende 
beleidsstandpunt in te zien en haar 
beleidsaanbevelingen voor volgend jaar te 
herzien, zoals in haar AGS is opgenomen;

Schrappen

Or. en

Amendement 149
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie om de 
contraproductieve aard van het heersende 
beleidsstandpunt in te zien en haar 
beleidsaanbevelingen voor volgend jaar te 
herzien, zoals in haar AGS is opgenomen;

3. verzoekt de Commissie om in haar 
volgende groeianalyse een algemene 
kosten-batenanalyse te maken van de in 
de Unie gehanteerde beleidsmix, daarbij 
naar behoren rekening te houden met de 
contraproductieve effecten van de
heersende beleidsmix en haar horizontale
beleidsaanbevelingen voor volgend jaar te 
herzien, zoals in haar AGS is opgenomen;

Or. en
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Amendement 150
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie om de 
contraproductieve aard van het heersende
beleidsstandpunt in te zien en haar 
beleidsaanbevelingen voor volgend jaar te 
herzien, zoals in haar AGS is opgenomen;

3. verzoekt de Commissie om waakzaam te 
blijven ten aanzien van haar 
beleidsstandpunt en om, indien nodig, haar 
beleidsaanbevelingen voor volgend jaar te 
herzien en nader toe te lichten, zoals in 
haar AGS is opgenomen.

Or. en

Amendement 151
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verlangt dat de lidstaten 
buitensporige tekorten binnen de door de 
Raad gestelde termijn ongedaan maken;

Or. en

Amendement 152
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. spoort de lidstaten aan hun 
nationale financiële kader te verbeteren 
teneinde tot een efficiënt en 
toekomstbestendig begrotingsbeleid te 
komen;
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Or. en

Amendement 153
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. beklemtoont dat de lidstaten 
ieder een op hun begrotingssituatie 
afgestemde strategie moeten volgen en dat 
ze hun overheidsuitgaven niet meer 
mogen laten stijgen dan de bbp-groeitrend 
op middellange termijn;

Or. en

Amendement 154
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat de recente discussie 
over de grootte van de budgettaire 
multiplicator, met name na de 
desbetreffende analyse van het IMF in 
zijn recentste World Economic Outlook, 
ten onrechte door de Commissie is 
gebagatelliseerd, terwijl dienaangaande 
een brede consensus uit recent theoretisch 
en empirisch werk in de bestaande 
economische literatuur naar voren is 
gekomen; acht deze aangelegenheid van 
essentieel belang voor de beleidsvorming, 
aangezien verkeerde budgettaire 
multiplicatoren tot massale beleidsfouten 
kunnen leiden; verzoekt de Commissie 
derhalve dringend haar macro-
economische modellen en prognoses 

Schrappen
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regelmatig open te stellen voor diepgaand 
en systematisch onderzoek door 
onafhankelijke instellingen;

Or. en

Amendement 155
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat de recente discussie 
over de grootte van de budgettaire 
multiplicator, met name na de 
desbetreffende analyse van het IMF in zijn 
recentste World Economic Outlook, ten 
onrechte door de Commissie is 
gebagatelliseerd, terwijl dienaangaande 
een brede consensus uit recent theoretisch 
en empirisch werk in de bestaande 
economische literatuur naar voren is 
gekomen; acht deze aangelegenheid van 
essentieel belang voor de beleidsvorming, 
aangezien verkeerde budgettaire 
multiplicatoren tot massale beleidsfouten 
kunnen leiden; verzoekt de Commissie 
derhalve dringend haar macro-
economische modellen en prognoses 
regelmatig open te stellen voor diepgaand 
en systematisch onderzoek door 
onafhankelijke instellingen;

4. is ingenomen met de recente discussie 
over de grootte van de budgettaire 
multiplicator, met name na de 
desbetreffende analyse van het IMF in zijn 
recentste World Economic Outlook, maar 
waarschuwt dat schattingen van 
budgettaire multiplicatoren sterk 
afhankelijk zijn van veronderstellingen en 
in het gunstigste geval gedeeltelijk 
landspecifieke beleidsoriëntaties per geval 
kunnen verstrekken; verzoekt de 
Commissie om regelmatig nauw samen te 
werken met andere officiële en 
onafhankelijke instellingen voor 
prognoses teneinde de grootste 
nauwkeurigheid te waarborgen om tot 
adequate beleidsaanbevelingen te komen;

Or. en

Amendement 156
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat de recente discussie 
over de grootte van de budgettaire 
multiplicator, met name na de 
desbetreffende analyse van het IMF in zijn
recentste World Economic Outlook, ten 
onrechte door de Commissie is 
gebagatelliseerd, terwijl dienaangaande 
een brede consensus uit recent theoretisch 
en empirisch werk in de bestaande
economische literatuur naar voren is 
gekomen; acht deze aangelegenheid van 
essentieel belang voor de beleidsvorming, 
aangezien verkeerde budgettaire 
multiplicatoren tot massale beleidsfouten 
kunnen leiden; verzoekt de Commissie 
derhalve dringend haar macro-
economische modellen en prognoses 
regelmatig open te stellen voor diepgaand 
en systematisch onderzoek door 
onafhankelijke instellingen;

4. verzoekt de Commissie haar macro-
economische modellen en prognoses 
regelmatig open te stellen voor diepgaand 
en systematisch onderzoek door 
onafhankelijke instellingen, waarbij 
erkend wordt dat de schattingen van de 
grootte van budgettaire multiplicatoren 
van het IMF in zijn World Economic 
Outlook voor oktober 2012 ernstige 
gebreken vertoonden en onvoldoende 
betrouwbaar bleken te zijn, aangezien in 
de statistische test is verzuimd om de 
extreme uitschieters (Griekenland en 
Duitsland) uit te sluiten, waardoor 
budgettaire multiplicatoren belangrijker 
voor crisisbeheersing lijken te zijn dan 
wanneer er getest zou zijn conform de 
gebruikelijke statistische methoden;

Or. en

Amendement 157
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat de recente discussie 
over de grootte van de budgettaire 
multiplicator, met name na de 
desbetreffende analyse van het IMF in zijn 
recentste World Economic Outlook, ten 
onrechte door de Commissie is 
gebagatelliseerd, terwijl dienaangaande een 
brede consensus uit recent theoretisch en 
empirisch werk in de bestaande 
economische literatuur naar voren is 
gekomen; acht deze aangelegenheid van 

4. is van mening dat de recente discussie 
over de grootte van de budgettaire 
multiplicator, met name na de 
desbetreffende analyse van het IMF in zijn 
recentste World Economic Outlook, ten 
onrechte door de Commissie is 
gebagatelliseerd, terwijl dienaangaande een 
brede consensus uit recent theoretisch en 
empirisch werk in de bestaande 
economische literatuur naar voren is 
gekomen; acht deze aangelegenheid van 
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essentieel belang voor de beleidsvorming, 
aangezien verkeerde budgettaire 
multiplicatoren tot massale beleidsfouten 
kunnen leiden; verzoekt de Commissie 
derhalve dringend haar macro-
economische modellen en prognoses 
regelmatig open te stellen voor diepgaand 
en systematisch onderzoek door 
onafhankelijke instellingen;

essentieel belang voor de beleidsvorming, 
aangezien verkeerde schattingen van
budgettaire multiplicatoren tot massale 
beleidsfouten kunnen leiden; is derhalve
ingenomen met de overeenkomst die tot 
stand is gekomen in de onderhandelingen 
in het kader van het "two-pack" over de 
volledige openstelling van de modellen en 
veronderstellingen van de lidstaten en de 
Commissie waarin macro-economische 
prognoses en de controletaak die wordt 
toebedeeld aan onafhankelijke
begrotingsraden worden onderbouwd met 
betrekking tot deze veronderstellingen;

Or. en

Amendement 158
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat de recente discussie 
over de grootte van de budgettaire 
multiplicator, met name na de 
desbetreffende analyse van het IMF in zijn 
recentste World Economic Outlook, ten 
onrechte door de Commissie is 
gebagatelliseerd, terwijl dienaangaande 
een brede consensus uit recent theoretisch 
en empirisch werk in de bestaande 
economische literatuur naar voren is 
gekomen; acht deze aangelegenheid van 
essentieel belang voor de beleidsvorming, 
aangezien verkeerde budgettaire 
multiplicatoren tot massale beleidsfouten 
kunnen leiden; verzoekt de Commissie
derhalve dringend haar macro-
economische modellen en prognoses 
regelmatig open te stellen voor diepgaand 
en systematisch onderzoek door 
onafhankelijke instellingen;

4. neemt nota van de recente discussie 
over de grootte van de budgettaire 
multiplicator, met name na de 
desbetreffende analyse van het IMF in zijn 
recentste World Economic Outlook; is van 
mening dat deze analyse van belang is 
voor de beleidsvorming, maar waakt 
ervoor om hier sterke beleidsconclusies 
uit te trekken, aangezien de berekeningen 
in hoge mate afhankelijk zijn van de 
uitschieters Griekenland en Duitsland en 
de resultaten die duiden op zeer grote 
multiplicatoren niet gemakkelijk overeind 
blijven voor een andere keuze van landen 
of termijnen; onderstreept dat ander 
recent theoretisch en empirisch werk in de 
bestaande economische literatuur, met 
inbegrip van werk van het IMF, erop 
duidt dat het begrotingsbeleid vrij traag 
kan zijn wat betreft de inwerking ervan op 
de economische activiteit, wat vragen 
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opwerpt over de bruikbaarheid van een 
discretionair begrotingsbeleid voor 
stabiliseringsdoeleinden op korte termijn; 
benadrukt bovendien dat budgettaire 
stimulering contraproductief kan 
uitpakken in landen met een hoge schuld; 
verzoekt de Commissie de transparantie te 
vergroten in haar methoden voor de 
beoordeling van het multiplicatoreffect 
van overheidsuitgaven op de bbp-groei;

Or. en

Amendement 159
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat de recente discussie 
over de grootte van de budgettaire 
multiplicator, met name na de 
desbetreffende analyse van het IMF in zijn 
recentste World Economic Outlook, ten 
onrechte door de Commissie is 
gebagatelliseerd, terwijl dienaangaande 
een brede consensus uit recent theoretisch 
en empirisch werk in de bestaande 
economische literatuur naar voren is 
gekomen; acht deze aangelegenheid van 
essentieel belang voor de beleidsvorming, 
aangezien verkeerde budgettaire 
multiplicatoren tot massale beleidsfouten 
kunnen leiden; verzoekt de Commissie 
derhalve dringend haar macro-
economische modellen en prognoses 
regelmatig open te stellen voor diepgaand 
en systematisch onderzoek door 
onafhankelijke instellingen;

4. is van mening dat de recente discussie 
over de grootte van de budgettaire 
multiplicator, met name na de 
desbetreffende analyse van het IMF in zijn 
recentste World Economic Outlook, in 
aanmerking moet worden genomen, 
terwijl dienaangaande een brede consensus 
uit recent theoretisch en empirisch werk in 
de bestaande economische literatuur naar 
voren is gekomen; acht deze 
aangelegenheid van essentieel belang voor 
de beleidsvorming, aangezien verkeerde 
budgettaire multiplicatoren tot massale 
beleidsfouten kunnen leiden; verzoekt de 
Commissie derhalve regelmatig 
onafhankelijke instellingen voor 
economische studies te blijven 
raadplegen;

Or. en
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Amendement 160
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat de recente discussie 
over de grootte van de budgettaire 
multiplicator, met name na de 
desbetreffende analyse van het IMF in 
zijn recentste World Economic Outlook, 
ten onrechte door de Commissie is 
gebagatelliseerd, terwijl dienaangaande 
een brede consensus uit recent theoretisch 
en empirisch werk in de bestaande 
economische literatuur naar voren is 
gekomen; acht deze aangelegenheid van 
essentieel belang voor de beleidsvorming, 
aangezien verkeerde budgettaire 
multiplicatoren tot massale beleidsfouten 
kunnen leiden; verzoekt de Commissie 
derhalve dringend haar macro-
economische modellen en prognoses 
regelmatig open te stellen voor diepgaand 
en systematisch onderzoek door 
onafhankelijke instellingen;

4. is van mening dat er een brede 
consensus naar voren is gekomen over de 
noodzaak van begrotingsconsolidatie als 
vereiste voor groei op lange termijn uit 
theoretisch en empirisch werk in de 
bestaande economische literatuur; acht 
deze aangelegenheid van essentieel belang 
voor de beleidsvorming, aangezien 
crowding-out-effecten door een 
expansiegericht begrotingsbeleid kunnen 
leiden tot een enorme teruggang van 
beleggingsbeslissingen door de 
privésector;

Or. en

Amendement 161
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is ingenomen met de erkenning door de 
Commissie dat "een mogelijke" 
aanpassing van de termijn voor de 
correctie van buitensporige tekorten 
gerechtvaardigd is, met volledige 
inachtneming van de geest en de inhoud 
van het stabiliteits- en groeipact; is 

Schrappen
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evenwel van mening dat dit al eerder 
erkend had moeten worden;

Or. en

Amendement 162
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is ingenomen met de erkenning door de 
Commissie dat "een mogelijke" 
aanpassing van de termijn voor de 
correctie van buitensporige tekorten 
gerechtvaardigd is, met volledige
inachtneming van de geest en de inhoud 
van het stabiliteits- en groeipact; is 
evenwel van mening dat dit al eerder 
erkend had moeten worden;

5. dringt er bij de lidstaten op aan het 
stabiliteits- en groeipact te eerbiedigen;

Or. en

Amendement 163
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is ingenomen met de erkenning door de 
Commissie dat "een mogelijke" aanpassing 
van de termijn voor de correctie van 
buitensporige tekorten gerechtvaardigd is, 
met volledige inachtneming van de geest 
en de inhoud van het stabiliteits- en 
groeipact; is evenwel van mening dat dit al 
eerder erkend had moeten worden;

5. is ingenomen met de erkenning door de 
Commissie dat "een mogelijke" aanpassing 
van de termijn voor de correctie van 
buitensporige tekorten gerechtvaardigd is, 
met volledige inachtneming van de geest 
en de inhoud van het stabiliteits- en 
groeipact;

Or. en
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Amendement 164
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is ingenomen met de erkenning door de 
Commissie dat "een mogelijke" 
aanpassing van de termijn voor de correctie 
van buitensporige tekorten gerechtvaardigd 
is, met volledige inachtneming van de 
geest en de inhoud van het stabiliteits- en 
groeipact; is evenwel van mening dat dit al 
eerder erkend had moeten worden;

5. erkent de erkenning door de Commissie 
dat een aanpassing van de termijn voor de 
correctie van buitensporige tekorten 
gerechtvaardigd zou kunnen zijn; 
benadrukt het belang van de eerbiediging 
van zowel de geest als de inhoud van het 
stabiliteits- en groeipact, zoals gewijzigd 
bij het "six-pack" ter versterking van het 
economisch bestuur;

Or. en

Amendement 165
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is ingenomen met de erkenning door de 
Commissie dat "een mogelijke" aanpassing 
van de termijn voor de correctie van 
buitensporige tekorten gerechtvaardigd is, 
met volledige inachtneming van de geest 
en de inhoud van het stabiliteits- en 
groeipact; is evenwel van mening dat dit al 
eerder erkend had moeten worden;

5. neemt nota van de erkenning door de 
Commissie van "een mogelijke" 
aanpassing van de termijn voor de correctie 
van buitensporige tekorten, met volledige 
inachtneming van de geest en de inhoud 
van het stabiliteits- en groeipact; is 
evenwel van mening dat dit alleen in zeer 
uitzonderlijke gevallen mag gebeuren;

Or. en

Amendement 166
Krišjānis Kariņš
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is ingenomen met de erkenning van 
de rol van de interne markt en de 
noodzaak om de vele hindernissen omver 
te werpen die nog steeds bestaan in de 
dienstensector; herinnert eraan dat er nog 
steeds veel gedaan moet worden om een 
echte Europese interne markt te 
bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 167
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. merkt op dat een aanpassing van de 
termijn alleen doeltreffend is als hij 
gebruikt wordt om economische groei en 
de werkloosheid te bevorderen als de basis 
voor een houdbare begrotingsaanpassing;

Or. en

Amendement 168
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie de situatie van 
de lidstaten opnieuw te beoordelen in het 
licht van de uitzonderlijke 
omstandigheden waarmee zij te maken 

Schrappen
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hebben - "een buitengewone, buiten de 
macht van de [lidstaten] vallende 
gebeurtenis die een aanzienlijk effect 
heeft op de financiële positie van de 
algemene overheid, of periodes van 
ernstige economische neergang zoals 
bepaald in het herziene SGP (...)";

Or. en

Amendement 169
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie de situatie van 
de lidstaten opnieuw te beoordelen in het 
licht van de uitzonderlijke 
omstandigheden waarmee zij te maken 
hebben - "een buitengewone, buiten de 
macht van de [lidstaten] vallende 
gebeurtenis die een aanzienlijk effect 
heeft op de financiële positie van de 
algemene overheid, of periodes van 
ernstige economische neergang zoals 
bepaald in het herziene SGP (...)";

Schrappen

Or. en

Amendement 170
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie de situatie van 
de lidstaten opnieuw te beoordelen in het 
licht van de uitzonderlijke omstandigheden 
waarmee zij te maken hebben - "een 

6. verzoekt de Commissie de situatie van 
de lidstaten te beoordelen in het licht van 
de omstandigheden waarmee zij te maken 
hebben;
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buitengewone, buiten de macht van de 
[lidstaten] vallende gebeurtenis die een 
aanzienlijk effect heeft op de financiële 
positie van de algemene overheid, of 
periodes van ernstige economische 
neergang zoals bepaald in het herziene 
SGP (...)";

Or. en

Amendement 171
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie de situatie van 
de lidstaten opnieuw te beoordelen in het 
licht van de uitzonderlijke omstandigheden 
waarmee zij te maken hebben - "een 
buitengewone, buiten de macht van de 
[lidstaten] vallende gebeurtenis die een 
aanzienlijk effect heeft op de financiële 
positie van de algemene overheid, of 
periodes van ernstige economische 
neergang zoals bepaald in het herziene 
SGP (...)";

6. verzoekt de Commissie de situatie van 
de lidstaten te eerbiedigen in het licht van 
de uitzonderlijke omstandigheden waarmee 
zij te maken hebben - "een buitengewone, 
buiten de macht van de [lidstaten] vallende 
gebeurtenis die een aanzienlijk effect heeft 
op de financiële positie van de algemene 
overheid, of periodes van ernstige 
economische neergang zoals bepaald in het 
herziene SGP (...)";

Or. en

Amendement 172
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie de situatie van 
de lidstaten opnieuw te beoordelen in het 
licht van de uitzonderlijke omstandigheden 
waarmee zij te maken hebben - "een 

6. verzoekt de Commissie de situatie van 
de lidstaten te beoordelen in het licht van 
de uitzonderlijke omstandigheden waarmee 
zij te maken hebben - "een buitengewone, 
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buitengewone, buiten de macht van de 
[lidstaten] vallende gebeurtenis die een 
aanzienlijk effect heeft op de financiële 
positie van de algemene overheid, of 
periodes van ernstige economische 
neergang zoals bepaald in het herziene 
SGP (...)";

buiten de macht van de [lidstaten] vallende 
gebeurtenis die een aanzienlijk effect heeft 
op de financiële positie van de algemene 
overheid, of periodes van ernstige 
economische neergang zoals bepaald in het 
herziene SGP (...)";

Or. en

Amendement 173
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie en de Raad de 
weg van consolidatie voor lidstaten met 
buitensporige tekorten als gevolg van 
uitzonderlijke omstandigheden te 
vereenvoudigen, maar te waarborgen dat 
"jaarlijkse begrotingsdoelstellingen [...] 
stroken met een benchmark die 
overeenstemt met een minimale jaarlijkse 
verbetering van ten minste 0,5% van het 
bbp in zijn conjunctuurgezuiverde 
begrotingssaldo, ongerekend eenmalige 
en tijdelijke maatregelen, teneinde het 
buitensporige tekort binnen de in de 
aanbeveling vastgestelde termijn te 
corrigeren", zoals geformuleerd in het 
preventieve deel van het SGP;

Schrappen

Or. en

Amendement 174
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie en de Raad de 
weg van consolidatie voor lidstaten met 
buitensporige tekorten als gevolg van 
uitzonderlijke omstandigheden te 
vereenvoudigen, maar te waarborgen dat 
"jaarlijkse begrotingsdoelstellingen [...] 
stroken met een benchmark die 
overeenstemt met een minimale jaarlijkse 
verbetering van ten minste 0,5% van het 
bbp in zijn conjunctuurgezuiverde 
begrotingssaldo, ongerekend eenmalige en 
tijdelijke maatregelen, teneinde het 
buitensporige tekort binnen de in de 
aanbeveling vastgestelde termijn te 
corrigeren", zoals geformuleerd in het 
preventieve deel van het SGP;

7. verzoekt de Commissie en de Raad te 
waarborgen dat "jaarlijkse 
begrotingsdoelstellingen [...] stroken met 
een benchmark die overeenstemt met een 
minimale jaarlijkse verbetering van ten 
minste 0,5% van het bbp in zijn 
conjunctuurgezuiverde begrotingssaldo, 
ongerekend eenmalige en tijdelijke 
maatregelen, teneinde het buitensporige 
tekort binnen de in de aanbeveling 
vastgestelde termijn te corrigeren", zoals 
geformuleerd in het preventieve deel van 
het SGP;

Or. en

Amendement 175
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie en de Raad de 
weg van consolidatie voor lidstaten met 
buitensporige tekorten als gevolg van 
uitzonderlijke omstandigheden te 
vereenvoudigen, maar te waarborgen dat 
"jaarlijkse begrotingsdoelstellingen [...] 
stroken met een benchmark die 
overeenstemt met een minimale jaarlijkse 
verbetering van ten minste 0,5% van het 
bbp in zijn conjunctuurgezuiverde 
begrotingssaldo, ongerekend eenmalige en 
tijdelijke maatregelen, teneinde het 
buitensporige tekort binnen de in de 
aanbeveling vastgestelde termijn te 
corrigeren", zoals geformuleerd in het 
preventieve deel van het SGP;

7. verzoekt de Commissie en de Raad te 
waarborgen dat "jaarlijkse 
begrotingsdoelstellingen [...] stroken met 
een benchmark die overeenstemt met een 
minimale jaarlijkse verbetering van ten 
minste 0,5% van het bbp in zijn 
conjunctuurgezuiverde begrotingssaldo, 
ongerekend eenmalige en tijdelijke 
maatregelen, teneinde het buitensporige 
tekort binnen de in de aanbeveling 
vastgestelde termijn te corrigeren", zoals 
geformuleerd in het preventieve deel van 
het SGP;
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Or. en

Amendement 176
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie en de Raad de 
weg van consolidatie voor lidstaten met 
buitensporige tekorten als gevolg van 
uitzonderlijke omstandigheden te
vereenvoudigen, maar te waarborgen dat 
"jaarlijkse begrotingsdoelstellingen [...] 
stroken met een benchmark die 
overeenstemt met een minimale jaarlijkse 
verbetering van ten minste 0,5% van het 
bbp in zijn conjunctuurgezuiverde 
begrotingssaldo, ongerekend eenmalige en 
tijdelijke maatregelen, teneinde het 
buitensporige tekort binnen de in de 
aanbeveling vastgestelde termijn te 
corrigeren", zoals geformuleerd in het 
preventieve deel van het SGP;

7. verzoekt de Commissie en de Raad de 
weg van consolidatie voor lidstaten met 
buitensporige tekorten voort te zetten, maar 
te waarborgen dat "jaarlijkse 
begrotingsdoelstellingen [...] stroken met 
een benchmark die overeenstemt met een 
minimale jaarlijkse verbetering van ten 
minste 0,5% van het bbp in zijn 
conjunctuurgezuiverde begrotingssaldo, 
ongerekend eenmalige en tijdelijke 
maatregelen, teneinde het buitensporige 
tekort binnen de in de aanbeveling 
vastgestelde termijn te corrigeren", zoals 
geformuleerd in het preventieve deel van 
het SGP;

Or. en

Amendement 177
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie en de Raad de 
weg van consolidatie voor lidstaten met 
buitensporige tekorten als gevolg van 
uitzonderlijke omstandigheden te 
vereenvoudigen, maar te waarborgen dat 
"jaarlijkse begrotingsdoelstellingen [...] 
stroken met een benchmark die 

7. verzoekt de Commissie en de Raad 
toezicht te houden op de weg van 
consolidatie voor lidstaten met 
buitensporige tekorten als gevolg van 
uitzonderlijke omstandigheden, maar te 
waarborgen dat "jaarlijkse 
begrotingsdoelstellingen [...] stroken met 
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overeenstemt met een minimale jaarlijkse 
verbetering van ten minste 0,5% van het 
bbp in zijn conjunctuurgezuiverde 
begrotingssaldo, ongerekend eenmalige en 
tijdelijke maatregelen, teneinde het 
buitensporige tekort binnen de in de 
aanbeveling vastgestelde termijn te 
corrigeren", zoals geformuleerd in het 
preventieve deel van het SGP;

een benchmark die overeenstemt met een 
minimale jaarlijkse verbetering van ten 
minste 0,5% van het bbp in zijn 
conjunctuurgezuiverde begrotingssaldo, 
ongerekend eenmalige en tijdelijke 
maatregelen, teneinde het buitensporige 
tekort binnen de in de aanbeveling 
vastgestelde termijn te corrigeren", zoals 
geformuleerd in het preventieve deel van 
het SGP;

Or. en

Amendement 178
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en de Raad de 
productieve behoefte aan 
overheidsinvesteringen te combineren met 
doelstellingen inzake begrotingsdiscipline 
door in hun beoordeling van stabiliteits-
en convergentieprogramma's en 
buitensporigtekortprocedures aandacht te 
schenken aan programma's voor 
overheidsinvesteringen;

Schrappen

Or. en

Amendement 179
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en de Raad de 
productieve behoefte aan 
overheidsinvesteringen te combineren met 

8. verzoekt de Commissie en de Raad de 
productieve behoefte aan particuliere en 
overheidsinvesteringen te combineren met 
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doelstellingen inzake begrotingsdiscipline 
door in hun beoordeling van stabiliteits-
en convergentieprogramma's en 
buitensporigtekortprocedures aandacht te 
schenken aan programma's voor 
overheidsinvesteringen;

begrotingsdiscipline; 

Or. en

Amendement 180
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en de Raad de 
productieve behoefte aan 
overheidsinvesteringen te combineren met 
doelstellingen inzake begrotingsdiscipline 
door in hun beoordeling van stabiliteits- en 
convergentieprogramma's en 
buitensporigtekortprocedures aandacht te 
schenken aan programma's voor 
overheidsinvesteringen;

8. verzoekt de Commissie en de Raad de 
productieve behoefte aan 
overheidsinvesteringen te combineren met 
doelstellingen inzake begrotingsdiscipline 
door in hun beoordeling van stabiliteits- en 
convergentieprogramma's rekening te 
houden met groeibevorderende 
investeringen met volledige inachtneming 
van de in het EU-recht neergelegde 
bepalingen;

Or. en

Amendement 181
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en de Raad de 
productieve behoefte aan
overheidsinvesteringen te combineren met
doelstellingen inzake begrotingsdiscipline
door in hun beoordeling van stabiliteits-
en convergentieprogramma's en 

8. verzoekt de Commissie en de Raad de 
beoogde programma's voor 
overheidsinvesteringen af te stemmen op 
doelstellingen inzake 
begrotingsconsolidatie; is van mening dat 
groeibevorderende begrotingsconsolidatie 
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buitensporigtekortprocedures aandacht te 
schenken aan programma's voor 
overheidsinvesteringen;

tegelijkertijd de overheidsfinanciën op een 
duurzame koers kan zetten en het 
vertrouwen van investeerders kan 
herstellen;

Or. en

Amendement 182
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en de Raad de 
productieve behoefte aan 
overheidsinvesteringen te combineren met 
doelstellingen inzake begrotingsdiscipline 
door in hun beoordeling van stabiliteits- en 
convergentieprogramma's en 
buitensporigtekortprocedures aandacht te 
schenken aan programma's voor 
overheidsinvesteringen;

8. verzoekt de Commissie en de Raad de 
productieve behoefte aan 
overheidsinvesteringen te combineren met 
doelstellingen inzake begrotingsdiscipline 
door in hun beoordeling van stabiliteits- en 
convergentieprogramma's en 
buitensporigtekortprocedures programma's 
voor overheidsinvesteringen zorgvuldig te 
beoordelen;

Or. en

Amendement 183
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. kijkt in dat opzicht uit naar het 
verslag van de Commissie betreffende de 
kwaliteit van de overheidsuitgaven en de 
herziening van de mogelijke actie binnen 
de grenzen van het EU-kader wat betreft 
de kwalificatie van 
investeringsprogramma's.
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Or. en

Amendement 184
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. herhaalt zijn verzoek om de 
consolidatiestrategie ook op de 
ontvangstenzijde van de nationale 
begrotingen te richten; benadrukt dat de 
noodzakelijke investeringen in de huidige 
economische situatie niet alleen kunnen 
worden gefinancierd uit de toegenomen 
staatsschuld; onderstreept derhalve dat 
investeringen gefinancierd moeten 
worden uit nieuwe, slimme fiscale 
bronnen;

Or. en

Amendement 185
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quater. wijst er met name op dat 
consolidatiemaatregelen aan de 
ontvangstenzijde in het bijzonder 
georiënteerd moeten zijn op het verlagen 
van belastinguitgaven die onproductieve 
niches creëren of onproductief winstbejag 
in de hand werken, op het verlagen van 
voor het milieu schadelijke subsidies, 
alsmede op het invoeren van 
milieubelastingen die negatieve 
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externaliteiten aan de bron aanpakken en 
die een dubbel dividend kunnen 
opleveren, aangezien zij zowel de 
begrotingssituatie ten goede komen als 
bijdragen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie;

Or. en

Amendement 186
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie dringend te 
beginnen met de ontwikkeling van een 
plan om zich ervan te vergewissen dat aan 
elementen van de begrotingsdiscipline 
parallel gevolg wordt gegeven in de vorm 
van concrete voorstellen over solidariteit 
tussen de lidstaten en democratische 
legitimiteit als onderdeel van het 
Interinstitutioneel Akkoord betreffende
het Europees semester;

9. is van mening dat een vastberaden 
verbintenis tot duurzame 
begrotingsdiscipline en structurele 
hervormingen een vereiste is voor 
solidariteit tussen de lidstaten; is 
ingenomen met de grotere democratische 
legitimiteit in het Europees semester;

Or. en

Amendement 187
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie dringend te 
beginnen met de ontwikkeling van een 
plan om zich ervan te vergewissen dat aan 
elementen van de begrotingsdiscipline 
parallel gevolg wordt gegeven in de vorm 
van concrete voorstellen over solidariteit 

9. verzoekt de Commissie dringend te 
beginnen met de ontwikkeling van 
manieren om zich ervan te vergewissen 
dat aan elementen van de 
begrotingsdiscipline parallel gevolg wordt 
gegeven in de vorm van concrete 
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tussen de lidstaten en democratische 
legitimiteit als onderdeel van het 
Interinstitutioneel Akkoord betreffende 
het Europees semester;

voorstellen over structurele 
hervormingen, en zowel de publieke als 
private investeringen die groeifactoren tot 
stand brengen aan te moedigen;

Or. en

Amendement 188
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie dringend te 
beginnen met de ontwikkeling van een 
plan om zich ervan te vergewissen dat aan
elementen van de begrotingsdiscipline 
parallel gevolg wordt gegeven in de vorm 
van concrete voorstellen over solidariteit 
tussen de lidstaten en democratische 
legitimiteit als onderdeel van het 
Interinstitutioneel Akkoord betreffende 
het Europees semester;

9. verzoekt de Commissie om zich ervan te 
vergewissen dat elementen van de 
begrotingsdiscipline doeltreffend van 
kracht zijn;

Or. en

Amendement 189
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie dringend te 
beginnen met de ontwikkeling van een 
plan om zich ervan te vergewissen dat aan
elementen van de begrotingsdiscipline 
parallel gevolg wordt gegeven in de vorm 
van concrete voorstellen over solidariteit 
tussen de lidstaten en democratische 
legitimiteit als onderdeel van het 

9. verzoekt de Commissie zich ervan te 
vergewissen dat aan de 
begrotingsdiscipline parallel gevolg wordt 
gegeven in de vorm van concrete 
voorstellen over structurele 
hervormingen, in het bijzonder 
hervormingen die arbeidsmarkten 
flexibeler maken, oudere werknemers 
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Interinstitutioneel Akkoord betreffende 
het Europees semester;

stimuleren langer te blijven werken, de 
jeugdwerkloosheid terugdringen door de 
kwalificaties van jongeren beter af te 
stemmen op de vraag naar arbeid, de 
segmentatie van de arbeidsmarkt 
bestrijden door middel van evenwichtige 
arbeidsbeschermende wetgeving, de 
houdbaarheid van pensioenstelsels 
verbeteren, de doeltreffendheid van 
belastingstelsels verhogen, concurrentie 
in de dienstensector versterken door 
ongerechtvaardigde beperkingen inzake 
gereguleerde sectoren en beroepen op te 
heffen, bepaalde industrietakken 
liberaliseren, de toegang tot krediet 
bevorderen, de bureaucratie verminderen, 
onnodige bestuursniveaus schrappen en 
belastingontduiking bestrijden;

Or. en

Amendement 190
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie dringend te 
beginnen met de ontwikkeling van een plan 
om zich ervan te vergewissen dat aan 
elementen van de begrotingsdiscipline 
parallel gevolg wordt gegeven in de vorm 
van concrete voorstellen over solidariteit
tussen de lidstaten en democratische 
legitimiteit als onderdeel van het 
Interinstitutioneel Akkoord betreffende het 
Europees semester;

9. verzoekt de Commissie dringend te 
beginnen met de ontwikkeling van een plan 
om zich ervan te vergewissen dat aan 
elementen van de begrotingsdiscipline 
gevolg wordt gegeven in de vorm van 
concrete voorstellen over groei tussen de 
lidstaten en democratische legitimiteit als 
onderdeel van het Interinstitutioneel 
Akkoord betreffende het Europees 
semester;

Or. en

Amendement 191
Marisa Matias
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
processen voor herstructurering van 
schulden te bevorderen in de lidstaten 
waar aanpassingsprogramma's aan de 
gang zijn en in andere lidstaten met 
onhoudbare schuldtrajecten; onderstreept 
dat deze programma's voor 
herstructurering van schulden de 
schuldenlast alleen voldoende kunnen 
verlichten indien er zowel officiële als 
particuliere crediteuren bij betrokken 
zijn;

Or. en

Amendement 192
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie en de Raad de 
kwaliteit, de nationale bijzonderheden en 
de toereikendheid van de landspecifieke 
aanbevelingen sterk te verbeteren, met 
name via een vakkundige interpretatie 
van de prognose betreffende macro-
economische onevenwichtigheden;

10. verzoekt de Commissie en de Raad de 
kwaliteit, de nationale bijzonderheden en 
de toereikendheid van de landspecifieke 
aanbevelingen adequaat te herzien en te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 193
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie en de Raad de 
kwaliteit, de nationale bijzonderheden en 
de toereikendheid van de landspecifieke 
aanbevelingen sterk te verbeteren, met 
name via een vakkundige interpretatie van 
de prognose betreffende macro-
economische onevenwichtigheden;

10. verzoekt de Commissie en de Raad de 
kwaliteit, de nationale bijzonderheden en 
de toereikendheid van de landspecifieke 
aanbevelingen sterk te verbeteren, met 
name via een vakkundige interpretatie van 
de prognose betreffende macro-
economische onevenwichtigheden, met 
inbegrip van een symmetrische aanpak 
van tekorten en overschotten op de 
lopende rekening; dringt er bij de 
Commissie op aan zich vast te leggen op 
een meer adequate beoordeling van de 
effecten van deze aanbevelingen op en 
van de groei, of een gebrek daarvan, in de 
begrotingsaanpassing;

Or. en

Amendement 194
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie en de Raad de 
kwaliteit, de nationale bijzonderheden en 
de toereikendheid van de landspecifieke 
aanbevelingen sterk te verbeteren, met 
name via een vakkundige interpretatie van 
de prognose betreffende macro-
economische onevenwichtigheden;

10. verzoekt de Commissie en de Raad de 
kwaliteit, de nationale bijzonderheden en 
de toereikendheid van de landspecifieke 
aanbevelingen sterk te verbeteren, met 
name via een alomvattende interpretatie en 
toepassing van de prognose betreffende 
macro-economische onevenwichtigheden
en door ervoor te zorgen dat deze 
aanbevelingen niet slechts een herhaling 
van de stabiliteits- en 
convergentieprogramma's zijn;

Or. en
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Amendement 195
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie en de Raad de 
kwaliteit, de nationale bijzonderheden en 
de toereikendheid van de landspecifieke 
aanbevelingen sterk te verbeteren, met 
name via een vakkundige interpretatie 
van de prognose betreffende macro-
economische onevenwichtigheden;

10. verzoekt de Commissie en de Raad de 
kwaliteit, de nationale bijzonderheden en 
de toereikendheid van de landspecifieke 
aanbevelingen sterk te verbeteren;

Or. en

Amendement 196
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie en de Raad de 
kwaliteit, de nationale bijzonderheden en 
de toereikendheid van de landspecifieke 
aanbevelingen sterk te verbeteren, met 
name via een vakkundige interpretatie 
van de prognose betreffende macro-
economische onevenwichtigheden;

10. verzoekt de Commissie en de Raad de 
kwaliteit, de nationale bijzonderheden en 
de toereikendheid van de landspecifieke 
aanbevelingen verder te verbeteren;

Or. en

Amendement 197
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie en de Raad de 
kwaliteit, de nationale bijzonderheden en 
de toereikendheid van de landspecifieke 
aanbevelingen sterk te verbeteren, met 
name via een vakkundige interpretatie 
van de prognose betreffende macro-
economische onevenwichtigheden;

10. verzoekt de Commissie en de Raad 
voortdurend te werken aan de verbetering 
van de kwaliteit, de nationale 
bijzonderheden en de toereikendheid van 
de landspecifieke aanbevelingen;

Or. en

Amendement 198
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie en de Raad de 
kwaliteit, de nationale bijzonderheden en 
de toereikendheid van de landspecifieke 
aanbevelingen sterk te verbeteren, met 
name via een vakkundige interpretatie 
van de prognose betreffende macro-
economische onevenwichtigheden;

10. verzoekt de Commissie en de Raad de 
nationale bijzonderheden en de 
toereikendheid van de landspecifieke 
aanbevelingen sterk te blijven 
perfectioneren;

Or. en

Amendement 199
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. onderstreept dat deze 
aanbevelingen per lidstaat aanzienlijk 
verschillen wat betreft de reikwijdte en de 
kwaliteit ervan; is van mening dat meer 
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voorstellen over het opstellen van normen 
en procedures voor de oprichting van en 
het toezicht op nationale 
hervormingsprogramma's en 
landspecifieke aanbevelingen goed 
zouden worden ontvangen in het kader 
van de blauwdruk van de Commissie voor 
een hechte economische en monetaire 
unie;

Or. en

Amendement 200
Olle Ludvigsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. maakt zich zorgen over de neiging 
van de Commissie in het Europees 
semester om de autonomie van sociale 
partners aan te tasten, niet in de laatste 
plaats door er bij de lidstaten op aan te 
dringen hun nationale stelsels voor 
loonvorming te herstructureren of de 
nationale loonniveaus te verlagen; 
benadrukt dat deze autonomie, inter alia 
beschermd in artikel 152 en 153, lid 5 van 
het VWEU, een belangrijk onderdeel is 
van elke goed functionerende 
arbeidsmarkt en derhalve geëerbiedigd 
dient te worden;

Or. en

Amendement 201
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie rekening te 
houden met de interne verdeling van 
bevoegdheden binnen lidstaten in haar 
landspecifieke aanbevelingen, en ervoor 
te zorgen dat de taakverdeling tussen 
overheidsdiensten in verhouding staat tot 
hun uitgaven.

Or. en

Amendement 202
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie en de Raad 
ervoor te zorgen dat investeringen in 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie 
worden opgevoerd en vereenvoudigd en de 
resultaten snel door de publieke en private 
sectoren in Europa worden omgezet in 
een concurrentievoordeel en toegenomen 
productiviteit;

Or. en

Amendement 203
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. verzoekt de Commissie en de Raad 
zich meer in te spannen om de 
afhankelijkheid van ingevoerde energie 
en grondstoffen te verkleinen teneinde 
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een meer ecologisch, economisch en 
sociaal houdbaar Europa tot stand te 
brengen;

Or. en

Amendement 204
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. doet een beroep op de lidstaten om het 
met spoed eens te worden over een 
Meerjarig Financieel Kader (MFK), 
waarbij erop wordt toegezien dat de rol 
daarvan als bron van investeringen die 
hard nodig zijn, wordt versterkt;

11. doet een beroep op de lidstaten om het 
met spoed eens te worden over een 
Meerjarig Financieel Kader (MFK);

Or. en

Amendement 205
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. doet een beroep op de lidstaten om het 
met spoed eens te worden over een 
Meerjarig Financieel Kader (MFK), 
waarbij erop wordt toegezien dat de rol 
daarvan als bron van investeringen die 
hard nodig zijn, wordt versterkt;

11. doet een beroep op de lidstaten om het 
met spoed eens te worden over een 
Meerjarig Financieel Kader (MFK); is in 
dat opzicht van mening dat de structuur 
van de EU-begroting belangrijker is dan 
de omvang ervan, en derhalve dat de EU 
het MFK in totaal zou kunnen bevriezen 
of zelfs beperken, en tegelijkertijd kan 
blijven investeren in terreinen die meer 
toegevoegde waarde opleveren;

Or. en
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Amendement 206
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. doet een beroep op de lidstaten om het 
met spoed eens te worden over een 
Meerjarig Financieel Kader (MFK), 
waarbij erop wordt toegezien dat de rol 
daarvan als bron van investeringen die 
hard nodig zijn, wordt versterkt;

11. doet een beroep op de lidstaten om het 
met spoed eens te worden over een 
versterkt Meerjarig Financieel Kader 
(MFK), waarbij erop wordt toegezien dat 
de rol daarvan als bron van 
langetermijninvesteringen in 
groeibevorderende en groene banenrijke 
sectoren en activiteiten die hard nodig zijn, 
wordt versterkt;

Or. en

Amendement 207
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie en de Raad het 
aanbevolen beleid inzake een 
begrotingsaanpassing te herzien telkens 
wanneer economieën in een recessie 
terechtkomen teneinde een minimaal 
niveau van sociale bescherming te 
garanderen, fundamentele arbeidsrechten 
te waarborgen en een recessieve spiraal te 
vermijden; verzoekt de Commissie en de 
Raad instrumenten van de Unie voor 
sociale bescherming en sociale 
minimumnormen voor te stellen;

Schrappen

Or. en



PE502.108v02-00 100/159 AM\923070NL.doc

NL

Amendement 208
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie en de Raad het 
aanbevolen beleid inzake een 
begrotingsaanpassing te herzien telkens 
wanneer economieën in een recessie 
terechtkomen teneinde een minimaal 
niveau van sociale bescherming te 
garanderen, fundamentele arbeidsrechten 
te waarborgen en een recessieve spiraal te
vermijden; verzoekt de Commissie en de 
Raad instrumenten van de Unie voor 
sociale bescherming en sociale 
minimumnormen voor te stellen;

12. verzoekt de lidstaten een minimaal 
niveau van sociale bescherming te 
garanderen en de fundamentele 
arbeidsrechten te waarborgen;

Or. en

Amendement 209
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie en de Raad het 
aanbevolen beleid inzake een 
begrotingsaanpassing te herzien telkens 
wanneer economieën in een recessie 
terechtkomen teneinde een minimaal 
niveau van sociale bescherming te 
garanderen, fundamentele arbeidsrechten te 
waarborgen en een recessieve spiraal te 
vermijden; verzoekt de Commissie en de 
Raad instrumenten van de Unie voor 
sociale bescherming en sociale 
minimumnormen voor te stellen;

12. verzoekt de Commissie en de Raad het 
aanbevolen beleid te herzien telkens 
wanneer economieën in een recessie 
terechtkomen teneinde een minimaal 
niveau van sociale bescherming te 
garanderen, fundamentele arbeidsrechten te 
waarborgen en een recessieve spiraal te 
vermijden;



AM\923070NL.doc 101/159 PE502.108v02-00

NL

Or. en

Amendement 210
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie en de Raad het 
aanbevolen beleid inzake een 
begrotingsaanpassing te herzien telkens 
wanneer economieën in een recessie
terechtkomen teneinde een minimaal 
niveau van sociale bescherming te 
garanderen, fundamentele arbeidsrechten te 
waarborgen en een recessieve spiraal te 
vermijden; verzoekt de Commissie en de 
Raad instrumenten van de Unie voor 
sociale bescherming en sociale 
minimumnormen voor te stellen;

12. verzoekt de Commissie en de Raad 
zich erop te richten een minimaal niveau 
van sociale bescherming te garanderen, 
fundamentele arbeidsrechten te waarborgen 
en een recessieve spiraal te vermijden in 
het aanbevolen beleid inzake een 
begrotingsaanpassing telkens wanneer 
economieën in een recessie terechtkomen;

Or. en

Amendement 211
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie en de Raad het
aanbevolen beleid inzake een 
begrotingsaanpassing te herzien telkens 
wanneer economieën in een recessie 
terechtkomen teneinde een minimaal 
niveau van sociale bescherming te 
garanderen, fundamentele arbeidsrechten 
te waarborgen en een recessieve spiraal te 
vermijden; verzoekt de Commissie en de 
Raad instrumenten van de Unie voor 
sociale bescherming en sociale 

12. verzoekt de Commissie en de Raad niet 
af te wijken van het aanbevolen beleid 
inzake een begrotingsaanpassing telkens 
wanneer economieën in een recessie 
terechtkomen teneinde de invoering van 
noodzakelijke hervormingen van de 
arbeidsmarkt te garanderen en een 
recessieve spiraal te vermijden die 
veroorzaakt zou kunnen worden door nog 
hogere begrotingstekorten;
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minimumnormen voor te stellen;

Or. en

Amendement 212
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie en de Raad het 
aanbevolen beleid inzake een 
begrotingsaanpassing te herzien telkens 
wanneer economieën in een recessie 
terechtkomen teneinde een minimaal 
niveau van sociale bescherming te 
garanderen, fundamentele arbeidsrechten te 
waarborgen en een recessieve spiraal te 
vermijden; verzoekt de Commissie en de 
Raad instrumenten van de Unie voor 
sociale bescherming en sociale 
minimumnormen voor te stellen;

12. verzoekt de Commissie en de Raad het 
aanbevolen beleid inzake een 
begrotingsaanpassing te herzien telkens 
wanneer economieën in een recessie 
terechtkomen teneinde een minimaal 
niveau van sociale bescherming te 
garanderen, fundamentele arbeidsrechten te 
waarborgen en een recessieve spiraal te 
vermijden; verzoekt de Commissie en de 
Raad instrumenten van de Unie voor 
sociale bescherming en sociale 
minimumnormen voor te stellen; verzoekt 
de lidstaten een jeugdgarantie in te voeren 
en vraagt meer in het algemeen om de 
aanneming van een overkoepelend sociaal 
pact waarnaar wordt verwezen in het 
verslag-Thyssen over de hechte 
economische en monetaire unie;

Or. en

Amendement 213
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie en de Raad het 
aanbevolen beleid inzake een 

12. verzoekt de Commissie en de Raad het 
aanbevolen beleid inzake een 
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begrotingsaanpassing te herzien telkens 
wanneer economieën in een recessie 
terechtkomen teneinde een minimaal 
niveau van sociale bescherming te 
garanderen, fundamentele arbeidsrechten te 
waarborgen en een recessieve spiraal te 
vermijden; verzoekt de Commissie en de 
Raad instrumenten van de Unie voor 
sociale bescherming en sociale 
minimumnormen voor te stellen;

begrotingsaanpassing te herzien telkens 
wanneer economieën in een recessie 
terechtkomen teneinde een minimaal 
niveau van sociale bescherming te 
garanderen, fundamentele arbeidsrechten te 
waarborgen en een recessieve spiraal te 
vermijden; verzoekt de Commissie en de 
Raad instrumenten van de Unie voor 
sociale bescherming en sociale 
minimumnormen voor te stellen, met 
bijzondere aandacht voor vrouwen en 
gehandicapten;

Or. en

Amendement 214
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. dringt er bij de Europese Raad op 
aan vooruitgang te bevorderen met de 
invoering van de jeugdgarantie in het 
proces van het Europees semester;

Or. en

Amendement 215
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie tevens te 
komen met een holistische benadering 
van de aanpak van groei, waarvan een 
werkelijk Europees industriebeleid deel 
moet uitmaken, evenals de garantie dat 

13. benadrukt dat protectionisme de crisis 
alleen maar zou verdiepen en verlengen; 
verzoekt de Commissie de uit de handel 
met derde landen voortvloeiende bronnen 
voor nieuwe groei ten volle te benutten;
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Europa al zijn kracht en invloed in zijn 
externe handelsrelaties zal aanwenden; 
verzoekt de Commissie de uit de handel 
met derde landen voortvloeiende bronnen 
voor nieuwe groei ten volle te benutten en 
zowel wederkerigheid als een eerlijke 
handel tot stand te brengen; verzoekt de 
Commissie sterke sociale clausules in 
handelsovereenkomsten op te nemen op 
basis van de arbeidsnormen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie;

houdt in dat opzicht in het bijzonder 
rekening met het geheel van maatregelen 
die kunnen worden genomen om de trans-
Atlantische economische betrekkingen te 
verdiepen en uit te breiden; een dergelijke 
agenda zou de betreffende doelstellingen 
moeten bevatten inzake het hernieuwen 
en openstellen van de trans-Atlantische 
markt, het herpositioneren van het trans-
Atlantische partnerschap ten aanzien van 
derde landen tot het versterken van de 
grondbeginselen van de internationale 
economische orde, en het uitbreiden van 
het op regels gebaseerde multilaterale 
systeem om nieuwe leden en nieuwe 
terreinen van economische mogelijkheden 
op te nemen;

Or. en

Amendement 216
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie tevens te 
komen met een holistische benadering van 
de aanpak van groei, waarvan een
werkelijk Europees industriebeleid deel 
moet uitmaken, evenals de garantie dat 
Europa al zijn kracht en invloed in zijn 
externe handelsrelaties zal aanwenden; 
verzoekt de Commissie de uit de handel 
met derde landen voortvloeiende bronnen 
voor nieuwe groei ten volle te benutten en 
zowel wederkerigheid als een eerlijke 
handel tot stand te brengen; verzoekt de 
Commissie sterke sociale clausules in 
handelsovereenkomsten op te nemen op 
basis van de arbeidsnormen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie;

13. verzoekt de Commissie tevens te 
komen met een holistische benadering van 
de groei, waarvan een garantie dat Europa 
al zijn kracht en invloed in zijn externe 
handelsrelaties zal aanwenden deel moet 
uitmaken; verzoekt de Commissie de uit 
de handel met derde landen voortvloeiende 
bronnen voor nieuwe groei ten volle te 
benutten en zowel wederkerigheid als een 
eerlijke handel tot stand te brengen;

Or. en
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Amendement 217
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie tevens te 
komen met een holistische benadering van 
de aanpak van groei, waarvan een 
werkelijk Europees industriebeleid deel 
moet uitmaken, evenals de garantie dat 
Europa al zijn kracht en invloed in zijn 
externe handelsrelaties zal aanwenden; 
verzoekt de Commissie de uit de handel 
met derde landen voortvloeiende bronnen 
voor nieuwe groei ten volle te benutten en 
zowel wederkerigheid als een eerlijke 
handel tot stand te brengen; verzoekt de 
Commissie sterke sociale clausules in 
handelsovereenkomsten op te nemen op 
basis van de arbeidsnormen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie;

13. verzoekt de Commissie tevens te 
komen met een holistische benadering van 
de aanpak van langetermijngroei, waarvan 
een werkelijk Europees industriebeleid 
deel moet uitmaken, evenals de garantie 
dat Europa al zijn kracht en invloed in zijn 
externe handelsrelaties zal aanwenden en 
de aantrekkelijkheid voor directe 
buitenlandse investeringen; verzoekt de 
Commissie de bronnen voor nieuwe groei 
ten volle te benutten;

Or. en

Amendement 218
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie tevens te 
komen met een holistische benadering van 
de aanpak van groei, waarvan een 
werkelijk Europees industriebeleid deel 
moet uitmaken, evenals de garantie dat 
Europa al zijn kracht en invloed in zijn 
externe handelsrelaties zal aanwenden; 
verzoekt de Commissie de uit de handel 

13. verzoekt de Commissie tevens te
komen met een holistische benadering van 
de aanpak van duurzame groei en de 
EU2020-doelstellingen, waarvan een 
werkelijk Europees industriebeleid deel 
moet uitmaken, evenals de garantie dat 
Europa al zijn kracht en invloed in zijn 
externe handelsrelaties zal aanwenden; 
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met derde landen voortvloeiende bronnen 
voor nieuwe groei ten volle te benutten en 
zowel wederkerigheid als een eerlijke 
handel tot stand te brengen; verzoekt de 
Commissie sterke sociale clausules in 
handelsovereenkomsten op te nemen op 
basis van de arbeidsnormen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie;

verzoekt de Commissie de uit de handel 
met derde landen voortvloeiende bronnen 
voor nieuwe groei ten volle te benutten en 
waar van toepassing zowel 
wederkerigheid als een eerlijke handel tot 
stand te brengen; verzoekt de Commissie 
sterke sociale clausules in 
handelsovereenkomsten op te nemen op 
basis van de arbeidsnormen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie en om 
naar behoren rekening te houden met de 
allesomvattende noodzaak om de 
klimaatverandering op alle niveaus te 
bestrijden;

Or. en

Amendement 219
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie tevens te 
komen met een holistische benadering van 
de aanpak van groei, waarvan een 
werkelijk Europees industriebeleid deel 
moet uitmaken, evenals de garantie dat 
Europa al zijn kracht en invloed in zijn 
externe handelsrelaties zal aanwenden; 
verzoekt de Commissie de uit de handel 
met derde landen voortvloeiende bronnen 
voor nieuwe groei ten volle te benutten en 
zowel wederkerigheid als een eerlijke 
handel tot stand te brengen; verzoekt de 
Commissie sterke sociale clausules in 
handelsovereenkomsten op te nemen op 
basis van de arbeidsnormen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie;

13. verzoekt de Commissie tevens te 
komen met een holistische benadering van 
de aanpak van groei, waarvan voltooiing 
van de interne markt, toegenomen 
concurrentie en het beperken van een 
werkelijk Europees industriebeleid deel 
moeten uitmaken, evenals de garantie dat 
Europa al zijn kracht en invloed in zijn 
externe handelsrelaties zal aanwenden; 
verzoekt de Commissie de uit de handel 
met derde landen voortvloeiende bronnen 
voor nieuwe groei optimaal te benutten 
door de afronding van de huidige 
vrijhandelsovereenkomsten met Canada, 
Singapore, Maleisië en India te 
versnellen, en onderhandelingen te 
starten met de belangrijkste 
handelspartners van de EU, zoals de VS 
en Japan; verzoekt de Commissie 
clausules in handelsovereenkomsten op te 
blijven nemen op basis van de 
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arbeidsnormen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie;

Or. en

Amendement 220
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie tevens te 
komen met een holistische benadering van 
de aanpak van groei, waarvan een 
werkelijk Europees industriebeleid deel 
moet uitmaken, evenals de garantie dat 
Europa al zijn kracht en invloed in zijn 
externe handelsrelaties zal aanwenden; 
verzoekt de Commissie de uit de handel 
met derde landen voortvloeiende bronnen 
voor nieuwe groei ten volle te benutten en 
zowel wederkerigheid als een eerlijke 
handel tot stand te brengen; verzoekt de 
Commissie sterke sociale clausules in 
handelsovereenkomsten op te nemen op 
basis van de arbeidsnormen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie;

13. verzoekt de Commissie tevens te 
komen met een holistische benadering van 
de aanpak van groei, waarvan een 
werkelijk Europees industriebeleid en een 
krachtig en adequaat gefinancierd 
cohesiebeleid deel moeten uitmaken, 
evenals de garantie dat Europa al zijn 
kracht en invloed in zijn externe 
handelsrelaties zal aanwenden; verzoekt de 
Commissie de uit de handel met derde 
landen voortvloeiende bronnen voor 
nieuwe groei ten volle te benutten en zowel 
wederkerigheid als een eerlijke handel tot 
stand te brengen; verzoekt de Commissie 
sterke sociale clausules in 
handelsovereenkomsten op te nemen op 
basis van de arbeidsnormen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie;

Or. en

Amendement 221
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is ingenomen met het eerste 
verslag over de Situatie van de Integratie 
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van de Interne Markt 2013 als begeleiding 
van en aanvulling op de jaarlijkse 
groeianalyse; benadrukt dat de interne 
markt een belangrijke rol speelt in het 
herstel van het concurrentievermogen van 
de Unie en derhalve in het hefboomeffect 
van economische groei en banen; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten om 
aanverwante onvolkomenheden in de 
landspecifieke aanbevelingen adequaat 
aan te pakken en de voortdurende en 
regelmatige beoordeling van de 
tenuitvoerlegging en de handhaving van 
de bepalingen van de interne markt te 
versterken voor een verbeterde 
economische groei;

Or. en

Amendement 222
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. maakt zich zorgen over het feit dat 
veel lidstaten achteropraken in termen 
van productiviteit; benadrukt dat dit 
probleem aangepakt moet worden via 
structurele hervormingen;

Or. en

Amendement 223
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is van mening dat, om het 



AM\923070NL.doc 109/159 PE502.108v02-00

NL

potentieel van de interne markt ten volle 
te benutten, een nauwere samenwerking 
tussen de lidstaten die bereid zijn het 
"oorsprongslandbeginsel" van het eerste 
ontwerp van de dienstenrichtlijn aan te 
houden, in overweging moet worden 
genomen; stelt voor dat, indien dit niet 
mogelijk is, een effectbeoordeling voor 
diensten wordt aangenomen op basis van 
de regelgevingseffectbeoordeling zodat de 
noodzaak, geschiktheid en evenredigheid 
van de desbetreffende nationale 
wetgevingen grondig kunnen worden 
onderzocht.

Or. en

Amendement 224
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. onderstreept dat strikte 
handhaving van het concurrentiebeleid 
van de EU, dat gebaseerd is op de 
beginselen van een open markt en gelijke 
spelregels in alle sectoren, een hoeksteun
vormt van een succesvolle interne markt 
en een noodzakelijke voorwaarde vormt 
voor de schepping van duurzame, op 
kennis gebaseerde arbeidsplaatsen;

Or. en

Amendement 225
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat ernstige 
inspanningen van de lidstaten om de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën 
in een passend tempo veilig te stellen 
alleen kans van slagen hebben als macro-
economische onevenwichtigheden 
symmetrisch worden verminderd;

Schrappen

Or. en

Amendement 226
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat ernstige 
inspanningen van de lidstaten om de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën 
in een passend tempo veilig te stellen 
alleen kans van slagen hebben als macro-
economische onevenwichtigheden 
symmetrisch worden verminderd;

Schrappen

Or. en

Amendement 227
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat ernstige 
inspanningen van de lidstaten om de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën 
in een passend tempo veilig te stellen 
alleen kans van slagen hebben als macro-

Schrappen
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economische onevenwichtigheden 
symmetrisch worden verminderd;

Or. en

Amendement 228
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat ernstige inspanningen 
van de lidstaten om de houdbaarheid van 
de overheidsfinanciën in een passend 
tempo veilig te stellen alleen kans van 
slagen hebben als macro-economische 
onevenwichtigheden symmetrisch worden 
verminderd;

14. onderstreept dat ernstige inspanningen 
van de lidstaten om de houdbaarheid van 
de overheidsfinanciën in een passend 
tempo veilig te stellen alleen kans van 
slagen hebben als macro-economische 
onevenwichtigheden symmetrisch worden 
verminderd; merkt op dat deze 
doelstellingen alleen gelijktijdig 
verwezenlijkt kunnen worden door middel 
van groei in de eurozone als geheel, en 
beleid dat de vraag doet toenemen in 
landen met een overschot;

Or. en

Amendement 229
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat ernstige inspanningen 
van de lidstaten om de houdbaarheid van
de overheidsfinanciën in een passend 
tempo veilig te stellen alleen kans van 
slagen hebben als macro-economische 
onevenwichtigheden symmetrisch worden 
verminderd;

14. onderstreept dat ernstige inspanningen 
van de lidstaten nodig zijn om de 
overheidsfinanciën te consolideren en 
macro-economische onevenwichtigheden
te verminderen; merkt wat dit laatste 
betreft op dat landen met tekorten op de 
lopende rekening dringend structurele 
hervormingen moeten intensiveren 
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teneinde hun concurrentievermogen te 
vergroten;

Or. en

Amendement 230
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat ernstige inspanningen 
van de lidstaten om de houdbaarheid van 
de overheidsfinanciën in een passend 
tempo veilig te stellen alleen kans van 
slagen hebben als macro-economische 
onevenwichtigheden symmetrisch worden 
verminderd;

14. onderstreept dat ernstige inspanningen 
van de lidstaten om de houdbaarheid van 
de overheidsfinanciën in een passend 
tempo veilig te stellen alleen kans van 
slagen hebben als macro-economische 
tekorten worden verminderd;

Or. en

Amendement 231
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat ernstige inspanningen 
van de lidstaten om de houdbaarheid van 
de overheidsfinanciën in een passend 
tempo veilig te stellen alleen kans van 
slagen hebben als macro-economische 
onevenwichtigheden symmetrisch worden 
verminderd;

14. onderstreept dat ernstige inspanningen 
van de lidstaten om de houdbaarheid van 
de overheidsfinanciën in een passend 
tempo veilig te stellen alleen kans van 
slagen hebben als buitensporige macro-
economische onevenwichtigheden worden 
verminderd door de landen met 
buitensporige tekorten;

Or. en
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Amendement 232
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat ernstige inspanningen 
van de lidstaten om de houdbaarheid van 
de overheidsfinanciën in een passend 
tempo veilig te stellen alleen kans van 
slagen hebben als macro-economische 
onevenwichtigheden symmetrisch worden 
verminderd;

14. onderstreept dat ernstige inspanningen 
van de lidstaten om de houdbaarheid van 
de overheidsfinanciën in een passend 
tempo veilig te stellen alleen kans van 
slagen hebben als buitensporige macro-
economische onevenwichtigheden worden 
verminderd;

Or. en

Amendement 233
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. neemt er nota van dat er een 
nieuwe indicator is toegevoegd aan het 
scorebord voor macro-economische 
onevenwichtigheden met betrekking tot de 
financiële sector; betreurt het dat de 
Commissie zich niet heeft gehouden aan 
de in Verordening (EU) nr. 1176/2011 
vastgelegde procedure waarin het 
volgende wordt gesteld: "De Commissie 
moet nauw samenwerken met het 
Europees Parlement en de Raad bij het 
opstellen van het scorebord en de reeks 
van macro-economische en 
macrofinanciële indicatoren voor de 
lidstaten" en meer in het bijzonder 
volgens welke de Commissie met 
suggesties moet komen voor commentaar 
aan de bevoegde commissies van het 
Europees Parlement en de bevoegde 
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comités van de Raad met betrekking tot de 
plannen om indicatoren en 
drempelwaarden vast te stellen en aan te 
passen;

Or. en

Amendement 234
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. wijst erop dat het naast de 
betrokken procedurele kwesties 
onmiskenbaar duidelijk is dat uit een 
aantal mogelijke indicatoren voor de 
financiële sector deze specifieke indicator 
de beste keuze is. Zo lijken er in het advies 
van het ESRB van december 2011 
argumenten te worden aangevoerd tegen 
dit soort door de Commissie gekozen op 
hefboomeffecten gebaseerde financiële 
indicatoren; 

Or. en

Amendement 235
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. herinnert de Commissie eraan 
dat het van het allergrootste belang is om 
de in Verordening (EU) nr. 1176/2011 
vastgelegde procedure in de toekomst 
nauwgezetter na te leven teneinde het 
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interinstitutioneel vertrouwen en een 
hoogwaardige economische dialoog op te 
bouwen;

Or. en

Amendement 236
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quinquies. verzoekt de Commissie 
sociale indicatoren toe te voegen aan het 
scorebord voor de correctie van macro-
economische onevenwichtigheden zoals 
inkomensongelijkheid en deelname aan 
het arbeidsproces; alsook indicatoren over 
de doeltreffendheid van hulpmiddelen en 
productiviteit;

Or. en

Amendement 237
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 sexies. betreurt het dat de 
drempelwaarde die tot dusver voor 
lopende rekeningen wordt gehanteerd 
(+6%, -4%) een eind maakt aan het 
symmetriebeginsel en de lidstaten met 
overschotten op de lopende rekening van 
meet af aan begunstigt;

Or. en



PE502.108v02-00 116/159 AM\923070NL.doc

NL

Amendement 238
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 septies. is van mening dat het belang 
dat momenteel gehecht wordt aan unitaire 
arbeidskosten aangepast moet worden 
teneinde meer verfijndheid te verkrijgen 
aangezien unitaire arbeidskosten die 
berekend zijn op basis van geaggregeerde 
gegevens niet slechts een gewogen 
gemiddelde van de unitaire arbeidskosten 
van ondernemingen zijn; wijst erop dat 
het zou kunnen gebeuren dat winstmarges 
sneller (langzamer) toenemen (afnemen) 
dan de kapitaalproductiviteit met als 
gevolg een toename van de unitaire 
kapitaalkosten, en daarmee een afname 
van het concurrentievermogen;

Or. en

Amendement 239
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 octies. wijst erop dat statistische 
gegevens duidelijk bewijzen dat de 
kapitaalproductiviteit in het afgelopen 
decennium een duidelijke neerwaartse 
tendens heeft laten zien in de EU, wat 
derhalve een nadelig effect heeft gehad op 
het concurrentievermogen; is derhalve 
van oordeel dat het dienstig is een 
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indicator over unitaire kapitaalkosten toe 
te voegen aan het scorebord voor macro-
economische onevenwichtigheden;

Or. en

Amendement 240
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 nonies. wijst erop dat geaggregeerde 
unitaire arbeidskosten een weerspiegeling 
zijn van de inkomensverdeling over lonen 
en winsten, die totale consequenties heeft 
voor de algehele vraag; merkt in dat 
opzicht op dat er tot dusver geen lagere 
drempelwaarde voor unitaire 
arbeidskosten gehanteerd is in het 
scorebord voor macro-economische 
onevenwichtigheden; is van oordeel dat 
een dergelijke lagere drempelwaarde 
passend zou zijn als de doelstelling zou 
zijn om te onderzoeken of de lonen zich 
overeenkomstig de productiviteit 
ontwikkelen;

Or. en

Amendement 241
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie en de Raad 
snel te handelen teneinde daadwerkelijk 
inhoud en effectiviteit te geven aan het 

15. verzoekt de Commissie en de Raad 
nauwgezet te handelen teneinde 
daadwerkelijk inhoud en effectiviteit te 
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Pact voor groei en werkgelegenheid zoals 
overeengekomen tijdens de Europese Raad 
van 28 en 29 juni 2012;

geven aan het Pact voor groei en 
werkgelegenheid zoals overeengekomen 
tijdens de Europese Raad van 28 en 29 juni 
2012;

Or. en

Amendement 242
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt het Europees Parlement 
het zogenoemde "two-pack" spoedig aan 
te nemen;

Or. en

Amendement 243
Burkhard Balz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Raad en de 
deelnemende lidstaten de 
goedkeuringsprocedures voor het Verdrag 
inzake stabiliteit, coördinatie en 
governance (begrotingspact) zo spoedig 
mogelijk af te ronden;

Or. en

Amendement 244
Philippe De Backer, Wolf Klinz
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie handhaving 
van de tenuitvoerlegging van de wetgeving 
inzake de interne markt te intensiveren; 
dringt er bij de lidstaten op aan de 
wetgeving inzake de interne markt 
volledig ten uitvoer te leggen, in het 
bijzonder de dienstenrichtlijn;

Or. en

Amendement 245
Sylvie Goulard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie met concrete 
voorstellen te komen om belastingfraude 
en belastingontduiking beter te bestrijden, 
ook in relatie tot derde landen, als 
essentieel instrument voor een eerlijker 
spreiding van de begrotingsinspanning en 
een vermeerdering van de inkomsten van 
de lidstaten;

16. is ingenomen met het "Actieplan ter 
versterking van de strijd tegen 
belastingfraude en belastingontduiking", 
de aanbevelingen over "maatregelen om 
derde landen aan te moedigen 
minimumnormen voor goed bestuur in 
belastingzaken toe te passen" en over 
"agressieve belastingplanning" die zijn 
aangenomen door de Commissie op 6 
december 2012; staat achter de actieve 
houding van de Commissie en in het 
bijzonder van de commissaris voor 
belastingen, douane, fraudebestrijding, 
audit en statistieken; houdt nauwgezet 
toezicht op de vervolgacties van de 
Commissie en de lidstaten die resulteren 
uit deze teksten;

Or. en
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Amendement 246
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie met concrete 
voorstellen te komen om belastingfraude 
en belastingontduiking beter te bestrijden, 
ook in relatie tot derde landen, als 
essentieel instrument voor een eerlijker 
spreiding van de begrotingsinspanning en 
een vermeerdering van de inkomsten van 
de lidstaten;

16. is ingenomen met het actieplan van de 
Commissie tot versterking van de strijd 
tegen belastingfraude en 
belastingontduiking; verzoekt de lidstaten 
de aanbevelingen van de Commissie op te 
volgen, onmiddellijke en gecoördineerde 
maatregelen te treffen tegen 
belastingparadijzen en agressieve 
belastingplanning en daarmee een 
eerlijker spreiding van de 
begrotingsinspanning en toegenomen 
inkomsten van de lidstaten te waarborgen;

Or. en

Amendement 247
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie met concrete 
voorstellen te komen om belastingfraude 
en belastingontduiking beter te bestrijden,
ook in relatie tot derde landen, als 
essentieel instrument voor een eerlijker 
spreiding van de begrotingsinspanning en 
een vermeerdering van de inkomsten van 
de lidstaten;

16. verzoekt de Commissie met een 
belastingpact met daarin onder andere 
concrete voorstellen te komen om 
belastingfraude en belastingontduiking 
alsmede belastingplanning beter te 
bestrijden, ook in relatie tot derde landen, 
is van oordeel dat dergelijke maatregelen 
essentiële instrumenten zouden zijn voor 
een eerlijker spreiding van de 
begrotingsinspanning en een 
vermeerdering van de inkomsten van de 
lidstaten;

Or. en
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Amendement 248
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie met concrete 
voorstellen te komen om belastingfraude 
en belastingontduiking beter te bestrijden, 
ook in relatie tot derde landen, als 
essentieel instrument voor een eerlijker 
spreiding van de begrotingsinspanning en 
een vermeerdering van de inkomsten van 
de lidstaten;

16. verzoekt de Commissie met concrete 
voorstellen te komen om belastingfraude 
en belastingontduiking beter te bestrijden, 
ook in relatie tot derde landen;

Or. en

Amendement 249
Sylvie Goulard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. vindt het een goede zaak dat 
eindelijk "alle lidstaten erkennen hoe 
belangrijk het is om doeltreffende 
maatregelen te nemen om 
belastingontduiking en -fraude te 
bestrijden, ook in tijden van 
begrotingsbeperkingen en een 
economische crisis" zoals genoemd in de 
conclusies van de Raad Economische en 
Monetaire Zaken van 13 november 2012; 

Or. en

Amendement 250
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie en de Raad 
onverwijld aandacht te besteden aan het 
creëren van passende instrumenten voor 
het gemeenschappelijk beheer van 
staatsschulden ter verlichting van de 
schuldenlast van verscheidene lidstaten 
en voor het scheppen van voorwaarden 
voor een toekomstige gezamenlijke 
uitgifte om grenzen te stellen aan de 
uiteenlopende financieringskosten van 
staatsschulden;

Schrappen

Or. en

Amendement 251
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie en de Raad 
onverwijld aandacht te besteden aan het 
creëren van passende instrumenten voor 
het gemeenschappelijk beheer van 
staatsschulden ter verlichting van de 
schuldenlast van verscheidene lidstaten 
en voor het scheppen van voorwaarden 
voor een toekomstige gezamenlijke 
uitgifte om grenzen te stellen aan de 
uiteenlopende financieringskosten van 
staatsschulden;

Schrappen

Or. en

Amendement 252
Sari Essayah
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie en de Raad 
onverwijld aandacht te besteden aan het 
creëren van passende instrumenten voor 
het gemeenschappelijk beheer van 
staatsschulden ter verlichting van de 
schuldenlast van verscheidene lidstaten 
en voor het scheppen van voorwaarden 
voor een toekomstige gezamenlijke 
uitgifte om grenzen te stellen aan de 
uiteenlopende financieringskosten van 
staatsschulden;

Schrappen

Or. en

Amendement 253
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie en de Raad 
onverwijld aandacht te besteden aan het 
creëren van passende instrumenten voor 
het gemeenschappelijk beheer van 
staatsschulden ter verlichting van de 
schuldenlast van verscheidene lidstaten 
en voor het scheppen van voorwaarden 
voor een toekomstige gezamenlijke 
uitgifte om grenzen te stellen aan de 
uiteenlopende financieringskosten van 
staatsschulden;

Schrappen

Or. en

Amendement 254
Burkhard Balz
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie en de Raad 
onverwijld aandacht te besteden aan het 
creëren van passende instrumenten voor 
het gemeenschappelijk beheer van 
staatsschulden ter verlichting van de 
schuldenlast van verscheidene lidstaten 
en voor het scheppen van voorwaarden 
voor een toekomstige gezamenlijke 
uitgifte om grenzen te stellen aan de 
uiteenlopende financieringskosten van 
staatsschulden;

Schrappen

Or. en

Amendement 255
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie en de Raad 
onverwijld aandacht te besteden aan het 
creëren van passende instrumenten voor 
het gemeenschappelijk beheer van 
staatsschulden ter verlichting van de 
schuldenlast van verscheidene lidstaten 
en voor het scheppen van voorwaarden 
voor een toekomstige gezamenlijke 
uitgifte om grenzen te stellen aan de 
uiteenlopende financieringskosten van 
staatsschulden;

Schrappen

Or. en

Amendement 256
Werner Langen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie en de Raad 
onverwijld aandacht te besteden aan het 
creëren van passende instrumenten voor 
het gemeenschappelijk beheer van 
staatsschulden ter verlichting van de 
schuldenlast van verscheidene lidstaten 
en voor het scheppen van voorwaarden
voor een toekomstige gezamenlijke uitgifte 
om grenzen te stellen aan de 
uiteenlopende financieringskosten van 
staatsschulden;

17. verzoekt de Commissie en de Raad 
eindelijk duidelijk te maken dat het 
creëren van instrumenten voor het 
gemeenschappelijk beheer van 
staatsschulden een inbreuk zou vormen op 
de bestaande verdragen en de crisis zou 
verergeren door het morele risico en 
daarmee onzekerheid te verhogen; 
verzoekt derhalve de Commissie en de 
Raad met plannen te komen voor een 
toekomstige gezamenlijke uitgifte van 
schuldtitels;

Or. en

Amendement 257
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie en de Raad 
onverwijld aandacht te besteden aan het 
creëren van passende instrumenten voor 
het gemeenschappelijk beheer van 
staatsschulden ter verlichting van de 
schuldenlast van verscheidene lidstaten en 
voor het scheppen van voorwaarden voor 
een toekomstige gezamenlijke uitgifte om 
grenzen te stellen aan de uiteenlopende 
financieringskosten van staatsschulden;

17. verzoekt de Commissie en de Raad 
onverwijld aandacht te besteden aan het 
creëren van een schuldaflossingsfonds 
gebaseerd op stringente voorwaarden ter 
verlichting van de schuldenlast van 
verscheidene lidstaten;

Or. en

Amendement 258
Gunnar Hökmark
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. onderstreept het belang van 
nationale zeggenschap in en 
verantwoordelijkheid voor de structurele 
en budgettaire hervormingsprocessen die 
door lidstaten worden uitgevoerd; 
benadrukt dat het succes van deze 
processen op lange termijn in hoge mate 
afhankelijk is van het vermogen van 
nationale politici om noodzakelijke 
beslissingen te verankeren onder de 
kiezers en dat een dergelijke verankering 
niet vervangen kan worden door 
regelingen met communautaire organen, 
noch wat betreft de uitvoering ervan;

Or. en

Amendement 259
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de Commissie en de Raad 
een interinstitutionele overeenkomst met 
het Parlement aan te gaan teneinde het 
Parlement ten volle een rol te laten spelen 
in het ontwerpen en goedkeuren van de 
jaarlijkse groeianalyse en de richtsnoeren 
voor het economisch beleid en de 
werkgelegenheid;

Or. en
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Amendement 260
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. sluit zich aan bij de conclusie van 
de Commissie in haar blauwdruk en 
verzoekt de Commissie en de Raad zich 
toe te leggen op een concreet en 
tijdgebonden routekaart voor de 
verwezenlijking van de in de blauwdruk 
vastgestelde doelstellingen;

Or. en

Amendement 261
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. herinnert eraan dat 
gemeenschappelijke wetgeving inzake de 
begrotingskaders van lidstaten bedoeld is 
om ervoor te zorgen dat lidstaten zich 
blijven houden aan de gezamenlijk 
overeengekomen regels en niet om de 
beleidskeuzes van een lidstaat te 
specificeren;

Or. en

Amendement 262
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. herinnert aan zijn verzoek aan de 
Commissie de door haar bij de 
beoordeling van de structurele 
evenwichten in de lidstaten gebruikte 
methodologie te publiceren, evenals de 
wijzigingen die sinds 2008 in deze 
methodologie zijn aangebracht en de 
gevolgen van deze wijzigingen voor de 
beoordeling van de structurele 
evenwichten in de lidstaten;

Or. en

Amendement 263
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 quater. verzoekt de lidstaten te 
waarborgen dat nadelige effecten van 
begrotingsconsolidatie op 
gendergelijkheid, de werkgelegenheid 
voor vrouwen en armoede omgekeerd 
worden door gebruikmaking van 
gendermainstreaming in nationale 
begrotingen, sterkere genderspecifieke 
aanbevelingen aan de lidstaten, en de 
opsplitsing van de EU2020-kerndoelen en 
de aanverwante nationale doelen naar 
geslacht. 

Or. en

Amendement 264
Werner Langen
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Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

AANBEVELING 1 INZAKE EEN 
ALTERNATIEVE STRATEGIE

Schrappen

Het Europees Parlement is van mening 
dat de door de Europese Raad op basis 
van de AGS goed te keuren jaarlijkse 
beleidsoriëntaties het volgende doel 
moeten hebben:
De Commissie en de Raad dienen een 
nieuwe zesvoudige alternatieve strategie 
aan te nemen als hieronder aangegeven:
1. De budgettaire consolidatie moet met 
inachtneming van de huidige budgettaire 
voorschriften van de EU worden 
vertraagd en gespreid. In plaats van bijna 
130 miljard euro aan consolidatie-
inspanningen voor de gehele eurozone 
zou een evenwichtigere 
begrotingsconsolidatie van 0,5 bbp-
punten in overeenstemming met 
verdragen, het SGP en zelfs het 
begrotingspact alleen al voor 2013 een 
concrete speelruimte van meer dan 85 
miljard euro bieden. Door de weg van 
consolidatie louter te vertragen en te 
maximeren kan de gemiddelde groei voor 
de eurozone tussen 2013 en 2017 met 0,7
punten per jaar worden verbeterd.
2. Er moet een einde worden gemaakt aan 
het speculeren op de staatsschuld van de 
lidstaten. Het Europees 
Stabiliteitsmechanisme (ESM) moet zo 
spoedig mogelijk worden opgenomen in 
de communautaire beheerstructuur met 
de ECB als achtervang;
3. De hardnekkige en langdurige 
cumulatieve onevenwichtigheden die zijn 
blijven toenemen gedurende het 
functioneren van de gemeenschappelijke 
munt als gevolg van het asymmetrische 
effect van de gemeenschappelijke 
beleidsvormen in verschillende 
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economieën, moeten afdoende worden 
aangepakt met behulp van specifieke 
convergentie-instrumenten om het 
concurrentievermogen van 
achterblijvende economieën te stimuleren, 
met name door de omstandigheden voor 
groeibevorderende investeringen in 
laatstgenoemde landen te verruimen. 
4. Om daadwerkelijk bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de EU-agenda voor 
groei moeten kredietverstrekking door de 
Europese Investeringsbank evenals 
andere maatregelen (met name het 
gebruik van structuurfondsen en 
projectobligaties) aanzienlijk worden 
uitgebreid. Het Pact voor groei en 
werkgelegenheid moet dringend worden 
omgezet in concrete investeringen.
5. Er moeten wetgevingsinitiatieven en 
beleidsinstrumenten worden ingezet om te 
zorgen dat de kredietstroom naar de reële 
economie wordt hersteld. Bedrijven, met 
name de kmo's, moeten toegang hebben 
tot financiering en de voorwaarden voor 
die financiering moeten gelijkvormig zijn 
binnen de interne markt, en meer nog 
binnen de eurozone. 
6. Een nauwe coördinatie van het 
economische beleid moet erop gericht zijn 
de interne onevenwichtigheden in de EU 
en in het bijzonder in de eurozone terug te 
dringen. De aanpassing moet niet alleen 
gericht zijn op landen met een tekort. 
Landen met een overschot moeten 
eveneens maatregelen nemen om hun 
interne vraag te stimuleren en 
dienovereenkomstig aanbevelingen van de 
Commissie ontvangen.

Or. en

Amendement 265
Werner Langen
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Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – titel

Ontwerpresolutie Amendement

AANBEVELING 1 INZAKE EEN 
ALTERNATIEVE STRATEGIE

AANBEVELING 1 INZAKE DE 
HUIDIGE STRATEGIE

Or. en

Amendement 266
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – titel

Ontwerpresolutie Amendement

AANBEVELING 1 INZAKE EEN 
ALTERNATIEVE STRATEGIE

AANBEVELING 1 INZAKE 
GROEIBEVORDERENDE 
STRATEGIEËN

Or. en

Amendement 267
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – titel

Ontwerpresolutie Amendement

AANBEVELING 1 INZAKE EEN
ALTERNATIEVE STRATEGIE

AANBEVELING 1 INZAKE EEN 
STRATEGIE VOOR 
GROEIBEVORDERENDE 
BEGROTINGSCONSOLIDATIE

Or. en

Amendement 268
Philippe De Backer
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Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

De Commissie en de Raad dienen een 
nieuwe zesvoudige alternatieve strategie 
aan te nemen als hieronder aangegeven:

Schrappen

Or. en

Amendement 269
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

De Commissie en de Raad dienen een 
nieuwe zesvoudige alternatieve strategie 
aan te nemen als hieronder aangegeven:

De Commissie en de Raad dienen prioriteit 
te geven aan de volgende strategieën:

Or. en

Amendement 270
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

De Commissie en de Raad dienen een 
nieuwe zesvoudige alternatieve strategie 
aan te nemen als hieronder aangegeven:

De Commissie en de Raad dienen het 
volgende in aanmerking te nemen als 
hieronder aangegeven:

Or. en

Amendement 271
Philippe De Backer
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Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – punt 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De budgettaire consolidatie moet met 
inachtneming van de huidige budgettaire 
voorschriften van de EU worden 
vertraagd en gespreid. In plaats van bijna 
130 miljard euro aan consolidatie-
inspanningen voor de gehele eurozone 
zou een evenwichtigere 
begrotingsconsolidatie van 0,5 bbp-
punten in overeenstemming met 
verdragen, het SGP en zelfs het 
begrotingspact alleen al voor 2013 een 
concrete speelruimte van meer dan 85 
miljard euro bieden. Door de weg van 
consolidatie louter te vertragen en te 
maximeren kan de gemiddelde groei voor 
de eurozone tussen 2013 en 2017 met 0,7 
punten per jaar worden verbeterd.

Schrappen

Or. en

Amendement 272
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – punt 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De budgettaire consolidatie moet met 
inachtneming van de huidige budgettaire 
voorschriften van de EU worden 
vertraagd en gespreid. In plaats van bijna 
130 miljard euro aan consolidatie-
inspanningen voor de gehele eurozone 
zou een evenwichtigere 
begrotingsconsolidatie van 0,5 bbp-
punten in overeenstemming met 
verdragen, het SGP en zelfs het 
begrotingspact alleen al voor 2013 een 
concrete speelruimte van meer dan 85 
miljard euro bieden. Door de weg van 

1. De budgettaire consolidatie die op EU-
niveau is overeengekomen moet door de 
lidstaten worden uitgevoerd teneinde het 
vertrouwen in de houdbaarheid van 
overheidsfinanciën in de eurozone te 
herstellen.
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consolidatie louter te vertragen en te 
maximeren kan de gemiddelde groei voor 
de eurozone tussen 2013 en 2017 met 0,7 
punten per jaar worden verbeterd.

Or. en

Amendement 273
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – punt 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De budgettaire consolidatie moet met 
inachtneming van de huidige budgettaire 
voorschriften van de EU worden vertraagd 
en gespreid. In plaats van bijna 130 
miljard euro aan consolidatie-
inspanningen voor de gehele eurozone 
zou een evenwichtigere 
begrotingsconsolidatie van 0,5 bbp-
punten in overeenstemming met 
verdragen, het SGP en zelfs het 
begrotingspact alleen al voor 2013 een 
concrete speelruimte van meer dan 85 
miljard euro bieden. Door de weg van 
consolidatie louter te vertragen en te 
maximeren kan de gemiddelde groei voor 
de eurozone tussen 2013 en 2017 met 0,7 
punten per jaar worden verbeterd.

1. De budgettaire consolidatie mag onder 
geen voorwaarde met inachtneming van de 
huidige budgettaire voorschriften van de 
EU worden vertraagd en gespreid. Door de 
weg van consolidatie louter te vertragen 
kan de gemiddelde groei voor de eurozone 
vertraagd worden en afnemen doordat 
duurzame groei onmogelijk bevorderd 
kan worden door middel van een 
expansiegericht begrotingsbeleid.

Or. en

Amendement 274
Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – punt 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De budgettaire consolidatie moet met 1. De begrotingsconsolidatieprogramma's 
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inachtneming van de huidige budgettaire 
voorschriften van de EU worden 
vertraagd en gespreid. In plaats van bijna 
130 miljard euro aan consolidatie-
inspanningen voor de gehele eurozone 
zou een evenwichtigere 
begrotingsconsolidatie van 0,5 bbp-
punten in overeenstemming met 
verdragen, het SGP en zelfs het 
begrotingspact alleen al voor 2013 een 
concrete speelruimte van meer dan 85 
miljard euro bieden. Door de weg van 
consolidatie louter te vertragen en te 
maximeren kan de gemiddelde groei voor 
de eurozone tussen 2013 en 2017 met 0,7 
punten per jaar worden verbeterd.

moeten worden voortgezet teneinde de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën 
op de lange termijn te garanderen, maar 
dan wel op een proportionele en 
groeivriendelijke manier. De consolidatie 
wordt afgestemd op de begrotingsruimte 
van de lidstaten om te komen tot een goed 
evenwicht tussen potentiële negatieve 
groei- en werkgelegenheidseffecten en de 
risico's op het vlak van de houdbaarheid 
van de overheidsschulden.

Or. en

Amendement 275
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – punt 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De budgettaire consolidatie moet met 
inachtneming van de huidige budgettaire 
voorschriften van de EU worden vertraagd 
en gespreid. In plaats van bijna 130 miljard 
euro aan consolidatie-inspanningen voor de 
gehele eurozone zou een evenwichtigere 
begrotingsconsolidatie van 0,5 bbp-punten 
in overeenstemming met verdragen, het 
SGP en zelfs het begrotingspact alleen al 
voor 2013 een concrete speelruimte van 
meer dan 85 miljard euro bieden. Door de 
weg van consolidatie louter te vertragen en 
te maximeren kan de gemiddelde groei 
voor de eurozone tussen 2013 en 2017 met 
0,7 punten per jaar worden verbeterd.

1. De budgettaire consolidatie moet met 
inachtneming van de huidige budgettaire 
voorschriften van de EU worden gespreid. 
In plaats van bijna 130 miljard euro aan 
consolidatie-inspanningen voor de gehele 
eurozone zou een evenwichtigere 
begrotingsconsolidatie van 0,5 bbp-punten 
in overeenstemming met verdragen, het 
SGP en zelfs het begrotingspact alleen al 
voor 2013 een concrete speelruimte van 
meer dan 85 miljard euro bieden. Door de 
weg van consolidatie louter te vertragen en 
te maximeren kan de gemiddelde groei 
voor de eurozone tussen 2013 en 2017 met 
0,7 punten per jaar worden verbeterd.

Or. en
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Amendement 276
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – punt 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. Het tempo van de 
begrotingsconsolidatie moet worden 
gehandhaafd, in het bijzonder wat betreft 
het herstellen van het vertrouwen van 
investeerders, het verlagen van de kosten 
voor schuldherfinanciering en het creëren 
van begrotingsruimte voor een actief 
beleid.

Or. en

Amendement 277
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – punt 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. Er moet prioriteit worden geven aan 
investeringen in onderwijs, onderzoek en 
innovatie.

Or. en

Amendement 278
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – punt 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. Socialebeschermingsstelsels 
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moeten worden gemoderniseerd, met 
name met betrekking tot pensioenen en de 
afstemming van de pensioengerechtigde 
leeftijd op de levensverwachting.

Or. en

Amendement 279
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – punt 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quinquies. Het actieve 
arbeidsmarktbeleid moet worden 
voortgezet, met name door 
flexicurityregelingen in te voeren.

Or. en

Amendement 280
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – punt 1 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 sexies. Belastingen moeten worden 
verschoven van arbeid naar consumptie.

Or. en

Amendement 281
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – punt 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. Er moet een einde worden gemaakt aan
het speculeren op de staatsschuld van de 
lidstaten. Het Europees 
Stabiliteitsmechanisme (ESM) moet zo 
spoedig mogelijk worden opgenomen in de 
communautaire beheerstructuur met de 
ECB als achtervang;

2. Het Europees Stabiliteitsmechanisme
(ESM) moet worden opgenomen in de 
communautaire beheerstructuur;

Or. en

Amendement 282
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – punt 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Er moet een einde worden gemaakt aan 
het speculeren op de staatsschuld van de 
lidstaten. Het Europees 
Stabiliteitsmechanisme (ESM) moet zo 
spoedig mogelijk worden opgenomen in 
de communautaire beheerstructuur met 
de ECB als achtervang;

2. Er kan alleen een einde worden gemaakt 
aan het speculeren op de staatsschuld van 
de lidstaten door onzekerheid te 
verminderen en het vertrouwen van 
investeerders te verhogen door middel van 
een duidelijk engagement voor 
begrotingsconsolidatie en adequaat 
beleid;

Or. en

Amendement 283
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – punt 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Er moet een einde worden gemaakt aan 
het speculeren op de staatsschuld van de 
lidstaten. Het Europees 
Stabiliteitsmechanisme (ESM) moet zo 

2. Het Europees Stabiliteitsmechanisme 
(ESM) moet zo spoedig mogelijk worden 
opgenomen in de communautaire 
beheerstructuur; De hervormde 
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spoedig mogelijk worden opgenomen in de 
communautaire beheerstructuur met de 
ECB als achtervang;

mechanismen voor crisisbeheersing 
zouden schadelijke speculatie op 
onbeperkt verstoorde staatsschulden in de 
eurozone moeten bedwingen;

Or. en

Amendement 284
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – punt 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Er moet een einde worden gemaakt aan
het speculeren op de staatsschuld van de 
lidstaten. Het Europees 
Stabiliteitsmechanisme (ESM) moet zo 
spoedig mogelijk worden opgenomen in de 
communautaire beheerstructuur met de 
ECB als achtervang;

2. Er moet een einde worden gemaakt aan
de onhoudbare spreads op de staatsschuld 
van de lidstaten. Het Europees 
Stabiliteitsmechanisme (ESM) moet zo 
spoedig mogelijk worden opgenomen in de 
communautaire beheerstructuur met de 
ECB als achtervang;

Or. en

Amendement 285
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – punt 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. De hardnekkige en langdurige 
cumulatieve onevenwichtigheden die zijn 
blijven toenemen gedurende het 
functioneren van de gemeenschappelijke 
munt als gevolg van het asymmetrische 
effect van de gemeenschappelijke 
beleidsvormen in verschillende 
economieën, moeten afdoende worden 
aangepakt met behulp van specifieke 
convergentie-instrumenten om het 

Schrappen
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concurrentievermogen van 
achterblijvende economieën te stimuleren, 
met name door de omstandigheden voor 
groeibevorderende investeringen in 
laatstgenoemde landen te verruimen.

Or. en

Amendement 286
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – punt 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. De hardnekkige en langdurige 
cumulatieve onevenwichtigheden die zijn 
blijven toenemen gedurende het 
functioneren van de gemeenschappelijke 
munt als gevolg van het asymmetrische 
effect van de gemeenschappelijke 
beleidsvormen in verschillende 
economieën, moeten afdoende worden 
aangepakt met behulp van specifieke 
convergentie-instrumenten om het 
concurrentievermogen van 
achterblijvende economieën te stimuleren, 
met name door de omstandigheden voor 
groeibevorderende investeringen in 
laatstgenoemde landen te verruimen.

Schrappen

Or. en

Amendement 287
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – punt 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. De hardnekkige en langdurige 
cumulatieve onevenwichtigheden die zijn 

3. De hardnekkige en langdurige 
cumulatieve onevenwichtigheden die zijn 
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blijven toenemen gedurende het 
functioneren van de gemeenschappelijke 
munt als gevolg van het asymmetrische 
effect van de gemeenschappelijke 
beleidsvormen in verschillende 
economieën, moeten afdoende worden 
aangepakt met behulp van specifieke 
convergentie-instrumenten om het 
concurrentievermogen van achterblijvende 
economieën te stimuleren, met name door 
de omstandigheden voor 
groeibevorderende investeringen in 
laatstgenoemde landen te verruimen.

blijven toenemen gedurende het 
functioneren van de gemeenschappelijke 
munt moeten afdoende worden aangepakt 
met behulp van specifieke convergentie-
instrumenten om het concurrentievermogen 
te stimuleren, met name door de 
omstandigheden voor groeibevorderende 
investeringen te verruimen.

Or. en

Amendement 288
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – punt 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. De hardnekkige en langdurige 
cumulatieve onevenwichtigheden die zijn 
blijven toenemen gedurende het 
functioneren van de gemeenschappelijke 
munt als gevolg van het asymmetrische 
effect van de gemeenschappelijke 
beleidsvormen in verschillende 
economieën, moeten afdoende worden 
aangepakt met behulp van specifieke 
convergentie-instrumenten om het 
concurrentievermogen van achterblijvende
economieën te stimuleren, met name door 
de omstandigheden voor 
groeibevorderende investeringen in 
laatstgenoemde landen te verruimen.

3. De hardnekkige en langdurige 
cumulatieve onevenwichtigheden die zijn 
blijven toenemen gedurende het 
functioneren van de gemeenschappelijke 
munt als gevolg van het asymmetrische 
effect van schokken en de 
gemeenschappelijke beleidsvormen in 
verschillende economieën, moeten 
afdoende worden aangepakt met behulp 
van specifieke communautaire 
convergentie-instrumenten en 
doelstellingen om de houdbaarheid en het 
concurrentievermogen van economieën in 
de EU te stimuleren, met name door de 
omstandigheden om de aanzet te geven tot 
investeringen in 
duurzamegroeibevorderende en groene 
banenrijke sectoren en activiteiten te 
verbeteren.

Or. en
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Amendement 289
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – punt 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. Om daadwerkelijk bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de EU-agenda voor 
groei moeten kredietverstrekking door de 
Europese Investeringsbank evenals andere 
maatregelen (met name het gebruik van 
structuurfondsen en projectobligaties) 
aanzienlijk worden uitgebreid. Het Pact 
voor groei en werkgelegenheid moet 
dringend worden omgezet in concrete 
investeringen.

4. De leningcapaciteit van de Europese 
Investeringsbank moet worden vergroot.

Or. en

Amendement 290
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – punt 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. Om daadwerkelijk bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de EU-agenda voor 
groei moeten kredietverstrekking door de 
Europese Investeringsbank evenals andere 
maatregelen (met name het gebruik van 
structuurfondsen en projectobligaties) 
aanzienlijk worden uitgebreid. Het Pact 
voor groei en werkgelegenheid moet 
dringend worden omgezet in concrete 
investeringen.

4. Om daadwerkelijk bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de EU-agenda voor 
groei zouden kredietverstrekking door de 
Europese Investeringsbank evenals andere 
maatregelen (met name het gebruik van 
structuurfondsen) moeten worden 
uitgebreid. Het Pact voor groei en 
werkgelegenheid zou ten uitvoer moeten 
worden gelegd.

Or. en
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Amendement 291
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – punt 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. Om daadwerkelijk bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de EU-agenda voor 
groei moeten kredietverstrekking door de 
Europese Investeringsbank evenals andere 
maatregelen (met name het gebruik van 
structuurfondsen en projectobligaties)
aanzienlijk worden uitgebreid. Het Pact 
voor groei en werkgelegenheid moet 
dringend worden omgezet in concrete 
investeringen. 

4. Om daadwerkelijk bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de EU-agenda voor 
groei kan kredietverstrekking door de 
Europese Investeringsbank alleen worden 
uitgebreid onder de bindende verplichting 
om zijn AAA-rating te handhaven. Het 
Pact voor groei en werkgelegenheid moet 
nauwgezet worden omgezet in concrete en 
doeltreffende investeringen. 

Or. en

Amendement 292
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – punt 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. Om daadwerkelijk bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de EU-agenda voor 
groei moeten kredietverstrekking door de
Europese Investeringsbank evenals andere 
maatregelen (met name het gebruik van 
structuurfondsen en projectobligaties) 
aanzienlijk worden uitgebreid. Het Pact 
voor groei en werkgelegenheid moet 
dringend worden omgezet in concrete 
investeringen.

4. Om daadwerkelijk bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de EU-agenda voor 
groei moeten kredietverstrekking door de 
Europese Investeringsbank, om de 
aandacht te richten op 
duurzamegroeibevorderende en groene 
banenrijke sectoren en activiteiten,
evenals andere maatregelen (met name het 
gebruik van structuurfondsen en 
projectobligaties) aanzienlijk worden 
uitgebreid.  Het Pact voor groei en 
werkgelegenheid moet dringend worden 
omgezet in concrete investeringen. 
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Or. en

Amendement 293
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – punt 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. Er moeten wetgevingsinitiatieven en 
beleidsinstrumenten worden ingezet om te 
zorgen dat de kredietstroom naar de reële 
economie wordt hersteld. Bedrijven, met 
name de kmo's, moeten toegang hebben 
tot financiering en de voorwaarden voor 
die financiering moeten gelijkvormig zijn 
binnen de interne markt, en meer nog 
binnen de eurozone. 

5. De kredietstroom naar de reële economie 
moet worden verbeterd, met name voor
kmo's.

Or. en

Amendement 294
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – punt 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. Er moeten wetgevingsinitiatieven en 
beleidsinstrumenten worden ingezet om te 
zorgen dat de kredietstroom naar de reële 
economie wordt hersteld. Bedrijven, met 
name de kmo's, moeten toegang hebben tot 
financiering en de voorwaarden voor die 
financiering moeten gelijkvormig zijn 
binnen de interne markt, en meer nog 
binnen de eurozone. 

5. Er moeten wetgevingsinitiatieven en 
beleidsinstrumenten overtuigend worden 
ingezet om te zorgen dat het vertrouwen 
en de onzekerheid en de kredietstroom 
naar de reële economie worden hersteld. 
Bedrijven, met name de kmo's, moeten 
toegang hebben tot financiering en de 
voorwaarden voor die financiering moeten 
gelijkvormig zijn binnen de interne markt, 
en meer nog binnen de eurozone. 

Or. en
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Amendement 295
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – punt 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. Er moeten wetgevingsinitiatieven en 
beleidsinstrumenten worden ingezet om te 
zorgen dat de kredietstroom naar de reële 
economie wordt hersteld. Bedrijven, met 
name de kmo's, moeten toegang hebben tot 
financiering en de voorwaarden voor die 
financiering moeten gelijkvormig zijn 
binnen de interne markt, en meer nog 
binnen de eurozone. 

5. Er moeten wetgevingsinitiatieven en 
beleidsinstrumenten voortvarend worden 
ingezet om te zorgen dat de kredietstroom 
naar de reële economie wordt hersteld. 
Bedrijven, met name de kmo's, moeten 
toegang hebben tot financiering en de 
voorwaarden voor die financiering moeten 
gelijkvormig zijn binnen de interne markt, 
en meer nog binnen de eurozone.

Or. en

Amendement 296
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – punt 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. Een nauwe coördinatie van het 
economische beleid moet erop gericht zijn 
de interne onevenwichtigheden in de EU 
en in het bijzonder in de eurozone terug te 
dringen. De aanpassing moet niet alleen 
gericht zijn op landen met een tekort. 
Landen met een overschot moeten 
eveneens maatregelen nemen om hun 
interne vraag te stimuleren en 
dienovereenkomstig aanbevelingen van de 
Commissie ontvangen. 

6. Buitensporige interne 
onevenwichtigheden in de EU en in het 
bijzonder in de eurozone moeten worden 
teruggedrongen.

Or. en
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Amendement 297
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – punt 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. Een nauwe coördinatie van het 
economische beleid moet erop gericht zijn 
de interne onevenwichtigheden in de EU 
en in het bijzonder in de eurozone terug te 
dringen. De aanpassing moet niet alleen 
gericht zijn op landen met een tekort. 
Landen met een overschot moeten 
eveneens maatregelen nemen om hun 
interne vraag te stimuleren en 
dienovereenkomstig aanbevelingen van de 
Commissie ontvangen.

6. Een nauwe coördinatie van het 
economische beleid moet erop gericht zijn 
de buitensporige interne 
onevenwichtigheden in de EU en in het 
bijzonder in de eurozone terug te dringen. 

Or. en

Amendement 298
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – punt 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. Een nauwe coördinatie van het 
economische beleid moet erop gericht zijn 
de interne onevenwichtigheden in de EU 
en in het bijzonder in de eurozone terug te 
dringen. De aanpassing moet niet alleen 
gericht zijn op landen met een tekort. 
Landen met een overschot moeten 
eveneens maatregelen nemen om hun 
interne vraag te stimuleren en 
dienovereenkomstig aanbevelingen van de 
Commissie ontvangen.

6. Een nauwe coördinatie van het 
economische beleid moet erop gericht zijn 
de interne onevenwichtigheden in de EU 
en in het bijzonder in de eurozone terug te 
dringen. De aanpassing moet alleen gericht 
zijn op landen met een tekort aangezien er 
positieve overloopeffecten van structurele 
hervormingen in de Europese Unie zijn 
die niet getemperd moeten worden.
Succesvol beleid in landen met een 
overschot kan niet verantwoordelijk 
worden geacht voor inefficiënt 
begrotings- en economisch beleid van 
andere lidstaten in het verleden.
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Or. en

Amendement 299
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – punt 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. Een nauwe coördinatie van het 
economische beleid moet erop gericht zijn 
de interne onevenwichtigheden in de EU 
en in het bijzonder in de eurozone terug te 
dringen. De aanpassing moet niet alleen 
gericht zijn op landen met een tekort. 
Landen met een overschot moeten 
eveneens maatregelen nemen om hun 
interne vraag te stimuleren en 
dienovereenkomstig aanbevelingen van de 
Commissie ontvangen.

6. Een nauwe coördinatie van het 
economische beleid moet erop gericht zijn 
de interne onevenwichtigheden, met 
inbegrip van de voortdurende neerwaartse 
tendens in kapitaalproductiviteit, in de EU 
en in het bijzonder in de eurozone terug te 
dringen. De aanpassing moet niet alleen 
gericht zijn op landen met een tekort. 
Landen met een overschot moeten 
eveneens maatregelen nemen om hun 
interne vraag te stimuleren en 
dienovereenkomstig aanbevelingen van de 
Commissie ontvangen. 

Or. en

Amendement 300
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 1 – punt 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. Een diepgaande coördinatie van het 
economisch beleid zou ook de 
voortdurende neerwaartse tendens in 
kapitaalproductiviteit moeten aanpakken 
door middel van een reeks 
beleidsinstrumenten die gericht zijn op 
een toename van de kapitaalproductiviteit 
en een degelijke bewaking van 
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veranderingen in de 
kapitaalproductiviteit. Als een aanvulling 
op een fijnmaziger bewaking van de 
unitaire arbeidskosten is het derhalve 
cruciaal om toezicht te houden op de 
unitaire kapitaalkosten.

Or. en

Amendement 301
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 2 – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Dringt nogmaals aan op de noodzaak om 
het Parlement – de enige supranationale 
Europese instelling met een electoraal 
draagvlak – volledig te betrekken bij de 
coördinatie van het economische beleid en 
bij de jaarlijkse groeianalyse.

Het Parlement moet betrokken worden bij 
de coördinatie van het economische beleid 
en bij de jaarlijkse groeianalyse.

Or. en

Amendement 302
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 2 – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Dringt nogmaals aan op de noodzaak om 
het Parlement – de enige supranationale 
Europese instelling met een electoraal 
draagvlak – volledig te betrekken bij de 
coördinatie van het economische beleid en 
bij de jaarlijkse groeianalyse.

Dringt nogmaals aan op de noodzaak om 
het Parlement te betrekken bij de 
coördinatie van het economische beleid en 
bij de jaarlijkse groeianalyse.

Or. en
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Amendement 303
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 2 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

Herinnert eraan dat het Europees 
Parlement erkend moet worden als het 
passende Europese democratische forum 
voor het verstrekken van een algemene 
evaluatie aan het einde van het Europees 
semester; is van mening dat bij wijze van 
erkenning hiervan vertegenwoordigers
van de EU-instellingen en de bij het proces 
betrokken economische instanties 
desgevraagd informatie moeten
verstrekken aan het Europees Parlement;
dringt erop aan dat de democratische 
controle van het EP in het 
Interinstitutioneel Akkoord betreffende 
het Europees semester wordt vastgelegd.

Vertegenwoordigers van de EU-
instellingen en de bij het proces betrokken 
economische instanties moeten regelmatig 
informatie verstrekken aan het Europees 
Parlement.

Or. en

Amendement 304
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 3 – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Met gebruikmaking van consequente, 
geloofwaardige bronnen komt de 
resulterende raming van 
belastingontduiking en 
belastingontwijking in de Europese Unie 
op ongeveer 1 biljoen euro per jaar uit. 
Belastingontwijking en 
belastingontduiking kunnen alleen 
worden aangepakt als de lidstaten bereid 
zijn om consequent maatregelen ten 

Schrappen



PE502.108v02-00 150/159 AM\923070NL.doc

NL

uitvoer te leggen die gebaseerd zijn op de 
invoering van: verslaglegging per land, 
een gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting, een grondige 
hervorming van de boekhouding, een 
wijziging in de openbaarmaking van de 
boekhouding van vennootschappen voor 
belastingdoeleinden, meer investeringen 
in personeel voor belastingcontroles, en 
modernisering en uitbreiding van de EU-
belastingrichtlijn voor spaartegoeden.

Or. en

Amendement 305
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 3 – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Met gebruikmaking van consequente, 
geloofwaardige bronnen komt de 
resulterende raming van 
belastingontduiking en belastingontwijking 
in de Europese Unie op ongeveer 1 biljoen 
euro per jaar uit. Belastingontwijking en
belastingontduiking kunnen alleen worden 
aangepakt als de lidstaten bereid zijn om 
consequent maatregelen ten uitvoer te 
leggen die gebaseerd zijn op de invoering 
van: verslaglegging per land, een 
gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting, een grondige 
hervorming van de boekhouding, een 
wijziging in de openbaarmaking van de 
boekhouding van vennootschappen voor 
belastingdoeleinden, meer investeringen 
in personeel voor belastingcontroles, en 
modernisering en uitbreiding van de EU-
belastingrichtlijn voor spaartegoeden.

Met gebruikmaking van consequente, 
geloofwaardige bronnen komt de 
resulterende raming van 
belastingontduiking en belastingontwijking 
in de Europese Unie op ongeveer 1 biljoen 
euro per jaar uit. Zowel 
belastingontwijking als 
belastingontduiking kunnen worden 
aangepakt.

Or. en
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Amendement 306
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 3 – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Met gebruikmaking van consequente, 
geloofwaardige bronnen komt de 
resulterende raming van 
belastingontduiking en belastingontwijking 
in de Europese Unie op ongeveer 1 biljoen 
euro per jaar uit. Belastingontwijking en 
belastingontduiking kunnen alleen worden 
aangepakt als de lidstaten bereid zijn om 
consequent maatregelen ten uitvoer te 
leggen die gebaseerd zijn op de invoering 
van: verslaglegging per land, een 
gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting, een grondige 
hervorming van de boekhouding, een 
wijziging in de openbaarmaking van de 
boekhouding van vennootschappen voor 
belastingdoeleinden, meer investeringen in 
personeel voor belastingcontroles, en 
modernisering en uitbreiding van de EU-
belastingrichtlijn voor spaartegoeden.

Met gebruikmaking van consequente, 
geloofwaardige bronnen komt de 
resulterende raming van 
belastingontduiking en belastingontwijking 
in de Europese Unie op ongeveer 1 biljoen 
euro per jaar uit. Aldus is het huidige 
fiscale gat in de EU een schandalige 
terugloop van overheidsinkomsten, wat 
een gevaar vormt voor een goede werking 
van de interne markt en afbreuk doet aan 
de doeltreffendheid en billijkheid van 
belastingstelsels in de EU.
Belastingontwijking en 
belastingontduiking kunnen alleen worden 
aangepakt als de lidstaten bereid zijn om 
consequent maatregelen ten uitvoer te 
leggen die gebaseerd zijn op de invoering 
van: verslaglegging per land, een 
gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting, een grondige 
hervorming van de boekhouding, een 
wijziging in de openbaarmaking van de 
boekhouding van vennootschappen voor 
belastingdoeleinden, beëindiging van 
praktijken van agressieve 
belastingplanning, het dichten van 
lacunes met betrekking tot dubbele 
belasting, meer investeringen in personeel 
voor belastingcontroles, en modernisering 
en uitbreiding van de EU-belastingrichtlijn 
voor spaartegoeden.

Or. en
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Amendement 307
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 3 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

De Commissie heeft een actieplan inzake 
belastingfraude, belastingontduiking en 
belastingparadijzen gepresenteerd; de 
lidstaten moeten zich unaniem bij deze 
nieuwe benadering aansluiten teneinde 
overeenstemming te bereiken over een 
ambitieuze, zij het realistische 
hoofddoelstelling: het fiscale gat tegen 
2020 voor de helft dichten. Door op dit 
doel af te stevenen zouden de lidstaten 
geleidelijk aan nieuwe belastinginkomsten 
komen zonder belastingtarieven op het 
niveau van enkele honderden miljarden 
euro's per jaar te verhogen.

Schrappen

Or. en

Amendement 308
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 3 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

De Commissie heeft een actieplan inzake
belastingfraude, belastingontduiking en 
belastingparadijzen gepresenteerd; de 
lidstaten moeten zich unaniem bij deze 
nieuwe benadering aansluiten teneinde 
overeenstemming te bereiken over een 
ambitieuze, zij het realistische 
hoofddoelstelling: het fiscale gat tegen 
2020 voor de helft dichten. Door op dit 
doel af te stevenen zouden de lidstaten 
geleidelijk aan nieuwe belastinginkomsten 

Het door de Commissie gepresenteerde 
actieplan om belastingfraude en 
belastingontduiking beter te bestrijden is 
een late maar zeer welkome stap 
voorwaarts om belastingontwijking in 
Europa aan te pakken; de lidstaten 
moeten zich nu unaniem bij deze nieuwe 
benadering aansluiten teneinde 
overeenstemming te bereiken over een 
ambitieuze, zij het realistische
hoofddoelstelling: het fiscale gat tegen 
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komen zonder belastingtarieven op het 
niveau van enkele honderden miljarden 
euro's per jaar te verhogen.

2020 voor de helft dichten. Door op dit 
doel af te stevenen zouden de lidstaten 
geleidelijk aan nieuwe belastinginkomsten 
komen zonder belastingtarieven op het 
niveau van enkele honderden miljarden 
euro's per jaar te verhogen.

Or. en

Amendement 309
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 3 – alinea 3

Ontwerpresolutie Amendement

De Commissie en de Raad moeten met 
betrekking tot de volgende vijf 
hoofdthema's handelen:

Schrappen

Or. en

Amendement 310
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 3 – alinea 3

Ontwerpresolutie Amendement

De Commissie en de Raad moeten met 
betrekking tot de volgende vijf 
hoofdthema's handelen:

Schrappen

1. Hervorming van de boekhoudregels en 
openbaarmaking van de boekhouding van 
vennootschappen
2. Modernisering en uitbreiding van de 
reikwijdte van de EU-belastingrichtlijn 
voor spaartegoeden
3. Het waarborgen van een verplichte 
gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de 
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vennootschapsbelasting
4. De invoering van verslaglegging per 
land voor grensoverschrijdende bedrijven
5. Versterking van de regulering van 
vennootschaps- en trustregisters

Or. en

Amendement 311
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 3 – alinea 3 – punt 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Hervorming van de boekhoudregels en 
openbaarmaking van de boekhouding van 
vennootschappen

1. De boekhoudregels en openbaarmaking 
van de boekhouding van vennootschappen 
hervormen

Or. en

Amendement 312
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 3 – alinea 3 – punt 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. Het actieplan van de Commissie 
inzake belastingfraude, 
belastingontduiking en 
belastingparadijzen uitvoeren

Or. en

Amendement 313
Philippe De Backer



AM\923070NL.doc 155/159 PE502.108v02-00

NL

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 3 – alinea 3 – punt 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Modernisering en uitbreiding van de 
reikwijdte van de EU-belastingrichtlijn 
voor spaartegoeden

2. De reikwijdte van de EU-
belastingrichtlijn voor spaartegoeden 
moderniseren en uitbreiden

Or. en

Amendement 314
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 3 – alinea 3 – punt 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. Het waarborgen van een verplichte 
gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting

3. Een verplichte gemeenschappelijke 
geconsolideerde heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting waarborgen

Or. en

Amendement 315
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 3 – alinea 3 – punt 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. De invoering van verslaglegging per 
land voor grensoverschrijdende bedrijven

4. Verslaglegging per land voor 
grensoverschrijdende bedrijven invoeren

Or. en
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Amendement 316
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 3 – alinea 3 – punt 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. Versterking van de regulering van 
vennootschaps- en trustregisters

5. De regulering van vennootschaps- en 
trustregisters versterken

Or. en

Amendement 317
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 3 – alinea 3 – punt 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. Versterking van de regulering van 
vennootschaps- en trustregisters

5. Versterking van de regulering en 
transparantie van de registers van 
vennootschappen, trusts en stichtingen

Or. en

Amendement 318
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 3 – alinea 4

Ontwerpresolutie Amendement

Dit zal ook adequate, voor de gehele EU 
geldende overeenkomsten met 
belangrijke, niet tot de EU behorende 
landen moeten omvatten die momenteel 

Schrappen
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platformen voor financiële instellingen 
beschikbaar stellen waar belastingfraude 
en -ontduiking vanuit de EU worden 
vergemakkelijkt, zoals Zwitserland.

Or. en

Amendement 319
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 3 – alinea 4

Ontwerpresolutie Amendement

Dit zal ook adequate, voor de gehele EU 
geldende overeenkomsten met belangrijke, 
niet tot de EU behorende landen moeten 
omvatten die momenteel platformen voor 
financiële instellingen beschikbaar stellen 
waar belastingfraude en -ontduiking vanuit 
de EU worden vergemakkelijkt, zoals 
Zwitserland.

Dit zal ook adequate, voor de gehele EU 
geldende overeenkomsten met belangrijke, 
niet tot de EU behorende landen moeten 
omvatten die momenteel platformen voor 
financiële instellingen beschikbaar stellen 
waar belastingfraude en -ontduiking vanuit 
de EU worden vergemakkelijkt.

Or. en

Amendement 320
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 3 – alinea 5

Ontwerpresolutie Amendement

Het is van het allergrootste belang dat de 
Commissie niet-EU-landen namens de 
gehele EU tegemoet treedt zonder het 
initiatief te laten liggen bij afzonderlijke 
landen die bilaterale overeenkomsten 
aangaan. De EU moet namelijk de 
discussie over de bestrijding van 
belastingparadijzen in de G20 en 
vervolgens in de G8 leiden.

Schrappen
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Or. en

Amendement 321
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 3 – alinea 5

Ontwerpresolutie Amendement

Het is van het allergrootste belang dat de 
Commissie niet-EU-landen namens de 
gehele EU tegemoet treedt zonder het 
initiatief te laten liggen bij afzonderlijke 
landen die bilaterale overeenkomsten 
aangaan. De EU moet namelijk de 
discussie over de bestrijding van 
belastingparadijzen in de G20 en 
vervolgens in de G8 leiden.

Het is van het allergrootste belang dat de 
Commissie niet-EU-landen namens de 
gehele EU tegemoet treedt zonder het 
initiatief te laten liggen bij afzonderlijke 
landen die bilaterale overeenkomsten 
aangaan. De EU moet namelijk de 
discussie over de bestrijding van 
belastingparadijzen in de G20 en 
vervolgens in de G8 leiden en via haar 
maatregelen niet-EU-landen ertoe 
overhalen normen inzake het bestuur van 
de Unie met betrekking tot billijke 
belastingheffing toe te passen, en hen 
helpen de beginselen van de Unie inzake 
transparantie, inlichtingenuitwisseling en 
de afschaffing van schadelijke 
belastingmaatregelen te onderschrijven.

Or. en

Amendement 322
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 3 – alinea 3 – punt 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. De richtlijnen inzake interest en 
royalty's, fusies, en 
moedermaatschappijen en 
dochterondernemingen moeten worden 
herzien;
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Or. en

Amendement 323
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Bijlage – Deel 3 – alinea 3 – punt 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. Er moet een zwarte lijst van 
belastingparadijzen worden aangenomen, 
op basis van de volgende criteria: 
(a) worden de voordelen uitsluitend aan 
niet-ingezetenen of voor transacties met 
niet-ingezetenen toegekend?
(b) staan de voordelen geheel los van de 
binnenlandse economie, zodat zij geen 
gevolgen hebben voor de nationale 
belastinggrondslag?
(c) worden de voordelen ook toegekend 
als er geen sprake is van enige 
daadwerkelijke economische activiteit of 
substantiële economische aanwezigheid in 
het derde land dat deze belastingvoordelen 
biedt?
(d) wijken de regels voor het bepalen van 
de winst uit de binnenlandse activiteiten 
van een multinationale groep van 
ondernemingen af van de internationaal 
aanvaarde beginselen, met name van de 
in OESO-verband goedgekeurde regels?
(e) zijn de belastingmaatregelen 
onvoldoende doorzichtig, ook wanneer de 
wettelijke voorschriften op 
bestuursrechtelijk niveau minder 
stringent en op ondoorzichtige wijze 
worden toegepast?

Or. en


