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Amendement 1
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. herinnert eraan dat de euro de munt is 
van de Europese Unie en dat alle 
lidstaten, met uitzondering van de 
lidstaten die onder een derogatie vallen, 
uiteindelijk tot de eurozone zullen 
toetreden;

Or. en

Amendement 2
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. herinnert eraan dat het Europees 
Parlement het parlement van de Europese 
Unie is en als enige instelling van de Unie 
met een rechtstreekse democratische 
legitimiteit de plaats is waar de Unie zich 
van haar plicht tot rechtstreekse en 
democratische verantwoording moet 
kwijten;

Or. en

Amendement 3
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat lidstaten die de euro als 
gemeenschappelijke munt hebben 
stabiliteit, efficiëntie en democratische 
verantwoordingsplicht verder dienen te 
versterken;

1. onderstreept dat lidstaten die de euro als 
gemeenschappelijke munt hebben 
stabiliteit, efficiëntie, transparantie,
democratische legitimiteit en 
democratische verantwoordingsplicht 
verder dienen te versterken;

Or. en

Amendement 4
Jean-Paul Besset
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat lidstaten die de euro als 
gemeenschappelijke munt hebben 
stabiliteit, efficiëntie en democratische 
verantwoordingsplicht verder dienen te 
versterken;

1. onderstreept dat lidstaten die de euro als 
gemeenschappelijke munt hebben zich 
sterker moeten inspannen voor stabiliteit, 
efficiëntie en democratische 
verantwoordingsplicht;

Or. fr

Amendement 5
Werner Langen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat lidstaten die de euro als 
gemeenschappelijke munt hebben 
stabiliteit, efficiëntie en democratische 
verantwoordingsplicht verder dienen te 
versterken;

1. onderstreept dat lidstaten die de euro als 
gemeenschappelijke munt hebben 
stabiliteit, wetsgetrouwheid, stabiliteit, 
efficiëntie en democratische 
verantwoordingsplicht verder dienen te 
versterken;
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Or. de

Amendement 6
Derk Jan Eppink

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat lidstaten die de euro als 
gemeenschappelijke munt hebben 
stabiliteit, efficiëntie en democratische 
verantwoordingsplicht verder dienen te 
versterken;

1. onderstreept dat lidstaten die de euro als 
gemeenschappelijke munt hebben 
concurrentievermogen, stabiliteit, 
efficiëntie en democratische 
verantwoordingsplicht verder dienen te 
versterken;

Or. en

Amendement 7
George Sabin Cutaş

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat lidstaten die de euro als 
gemeenschappelijke munt hebben 
stabiliteit, efficiëntie en democratische 
verantwoordingsplicht verder dienen te 
versterken;

1. onderstreept dat lidstaten die de euro als 
gemeenschappelijke munt hebben en de 
lidstaten die zich ertoe hebben verbonden 
de euro in te voeren stabiliteit, efficiëntie 
en democratische verantwoordingsplicht 
verder dienen te versterken;

Or. en

Amendement 8
George Sabin Cutaş

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat de 
communautaire methode gebruikt dient te 
worden voor alle maatregelen die tot doel 
hebben de Europese Monetaire Unie te 
versterken; dringt erop aan dat het 
begrotingspact zo spoedig mogelijk in de 
EU-Verdragen wordt opgenomen;

Or. en

Amendement 9
Derk Jan Eppink

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. constateert dat een deel van de pogingen 
om de crisis op te vangen, zoals 
aanneming van het Six Pack en het in het 
leven roepen van het ESM, alleen de 
lidstaten van de eurozone aangaan;

2. constateert dat de nationale regeringen 
en de Europese instellingen, in hun 
pogingen om de crisis op te vangen en een 
respons te bieden op de structurele 
tekortkomingen in de architectuur van de
Economische en Monetaire Unie, een 
hele reeks maatregelen hebben getroffen 
om de financiële stabiliteit te waarborgen 
en het economisch bestuur te verbeteren; 
constateert dat een deel van deze 
pogingen, zoals bepaalde specifieke 
voorschriften betreffende financiële 
sancties in het Six Pack en het in het leven 
roepen van het ESM, alleen de lidstaten 
van de eurozone aangaan; ook het Two 
Pack zal, zodra het is aangenomen, 
specifiek de lidstaten van de eurozone 
aangaan; verder hebben de eurozone en 
zes lidstaten buiten de eurozone het Euro 
Plus-pact aangenomen, en hebben de 
eurozone en acht lidstaten buiten de 
eurozone het Verdrag inzake stabiliteit, 
coördinatie en bestuur in de Economische 
en Monetaire Unie gesloten;
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Or. en

Amendement 10
Werner Langen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. constateert dat een deel van de pogingen 
om de crisis op te vangen, zoals aanneming 
van het Six Pack en het in het leven roepen 
van het ESM, alleen de lidstaten van de 
eurozone aangaan;

2. constateert dat de besluiten die erop zijn 
gericht de crisis op te vangen, zoals 
aanneming van het Six Pack en het in het 
leven roepen van het ESM, alleen de 
lidstaten van de eurozone aangaan;

Or. de

Amendement 11
George Sabin Cutaş

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. constateert dat een deel van de pogingen 
om de crisis op te vangen, zoals 
aanneming van het Six Pack en het in het 
leven roepen van het ESM, alleen de 
lidstaten van de eurozone aangaan;

2. constateert dat een deel van de pogingen 
om de crisis op te vangen, zoals bepaalde 
voorschriften van het Six Pack en het in 
het leven roepen van het ESM, alleen de 
lidstaten van de eurozone aangaan; 

Or. en

Amendement 12
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. constateert dat een deel van de pogingen 
om de crisis op te vangen, zoals aanneming 
van het Six Pack en het in het leven roepen 
van het ESM, alleen de lidstaten van de 
eurozone aangaan;

2. constateert dat een deel van de pogingen 
om de crisis op te vangen, zoals aanneming 
van het Six Pack en het in het leven roepen 
van het EFSM, het EFSF en het ESM, 
alleen de lidstaten van de eurozone 
aangaan; De activiteiten van het 
EFSF/ESM en alle toekomstige 
vergelijkbare structuren moeten worden 
onderworpen aan regelmatige 
democratische controle en toezicht door 
het Europees Parlement.

Or. en

Amendement 13
Jean-Paul Besset
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. constateert dat een deel van de pogingen 
om de crisis op te vangen, zoals aanneming 
van het Six Pack en het in het leven roepen 
van het ESM, alleen de lidstaten van de 
eurozone aangaan;

2. constateert dat een deel van de pogingen 
om de crisis op te vangen, zoals aanneming 
van het Six Pack en het in het leven roepen 
van het ESM, alleen de lidstaten van de 
eurozone aangaan; is van mening dat het 
ESM zo spoedig mogelijk opgenomen 
moet worden in het acquis 
communautaire;

Or. fr

Amendement 14
Derk Jan Eppink

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. constateert dat twee lidstaten een 
opt-out hebben ten aanzien van de 
invoering van de euro en twee lidstaten 
een opt-out hebben ten aanzien van de 
implementatie van het Schengen-acquis;

Or. en

Amendement 15
Derk Jan Eppink

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. constateert dat versterkte 
samenwerking een rechtsgrondslag biedt 
voor de aanneming van maatregelen die 
enkel van toepassing zijn op een beperkt 
aantal lidstaten; constateert dat dit 
mechanisme reeds wordt gebruikt voor het 
EU-recht inzake echtscheidingen en het 
Europees octrooirecht en dat het 
Europees Parlement en de Raad hier hun 
goedkeuring aan hadden gehecht binnen 
een belastingcontext met het oog op de 
invoering van een belasting op financiële 
transacties;

Or. en

Amendement 16
Derk Jan Eppink

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. is er verheugd over dat verder wordt 
gewerkt aan de instelling van één 
toezichtsmechanisme dat de eurozone 
beslaat en dat voor alle andere lidstaten van 
de EU openstaat;

3. is er verheugd over dat verder wordt 
gewerkt aan de instelling van één 
toezichtsmechanisme dat de eurozone 
beslaat en dat voor alle andere lidstaten van 
de EU openstaat; is van mening dat de 
voorgestelde bankunie – wil zij een 
oplossing kunnen bieden voor de 
inherente structurele tekortkomingen van 
de Economische en Monetaire Unie en 
om de wijdverbreide afkalving van het 
normbesef een halt toe te roepen –
gestalte zou moeten worden gegeven naar 
het model dat is gevolgd bij de eerdere 
hervorming van de financiële 
dienstensector van de Unie, met name bij 
de oprichting van de EBA, de EAEM, de 
EAVB en het ESRB, en zou moeten 
voortborduren op de verbetering van het 
economisch bestuur in met name de 
eurozone, alsook op het nieuwe 
begrotingskader voor het Europees 
Semester, teneinde de bankensector in de 
EU robuuster en concurrentiebestendiger 
te maken, het vertrouwen in de sector te 
vergroten en te zorgen voor 
omvangrijkere kapitaalreserves om te 
voorkomen dat de overheidsbegrotingen 
van de lidstaten in de toekomst nog 
moeten opdraaien voor de kosten van 
reddingsoperaties voor banken;

Or. en

Amendement 17
George Sabin Cutaş

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is er verheugd over dat verder wordt 
gewerkt aan de instelling van één 

3. is er verheugd over dat verder wordt 
gewerkt aan de instelling van één 
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toezichtsmechanisme dat de eurozone 
beslaat en dat voor alle andere lidstaten van 
de EU openstaat;

toezichtsmechanisme dat de eurozone 
beslaat en dat voor alle andere lidstaten van 
de EU openstaat; is van oordeel dat het 
gemeenschappelijk toezichtsmechanisme 
verplicht moet worden verantwoording af 
te leggen aan het Europees Parlement, als 
enige rechtstreeks en democratisch 
verkozen instelling van de EU; de 
voorzitter moet worden goedgekeurd door 
het EP en regelmatig verslag uitbrengen 
aan het EP;

Or. en

Amendement 18
Sławomir Nitras

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is verheugd over het feit dat verder 
wordt gewerkt aan de instelling van één 
toezichtsmechanisme dat de eurozone 
beslaat en dat voor alle andere lidstaten van 
de EU openstaat;

3. is verheugd over het feit dat verder 
wordt gewerkt aan de instelling van één 
toezichtsmechanisme dat de eurozone 
beslaat en dat voor alle andere lidstaten van 
de EU openstaat en verwacht dat de bij 
deze gelegenheid uitgewerkte 
aanpassingsformule, waarbij het 
versterken van de Economische en 
Monetaire Unie wordt bereikt door de 
vereenvoudiging van de reguleringen van 
de financiële markten, die tegelijkertijd 
beschikbaar blijft voor alle betrokken 
lidstaten, en meer in het bijzonder de 
lidstaten met een derogatie zoals bedoeld 
in art. 139 lid 1 VWEU, eveneens in de 
toekomst de standaardformule zal zijn.

Or. pl

Amendement 19
Werner Langen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. is er verheugd over dat verder wordt 
gewerkt aan de instelling van één 
toezichtsmechanisme dat de eurozone 
beslaat en dat voor alle andere lidstaten van 
de EU openstaat;

3. is er verheugd over dat verder wordt 
gewerkt aan de instelling van één 
toezichtsmechanisme dat de eurozone 
beslaat en dat voor alle andere lidstaten van 
de EU openstaat; acht het echter zeer 
riskant en vanuit juridisch oogpunt 
bedenkelijk dat de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid voor het 
bankentoezicht uitsluitend bij de ECB 
komt te liggen; 

Or. de

Amendement 20
Jean-Paul Besset
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is er verheugd over dat verder wordt 
gewerkt aan de instelling van één 
toezichtsmechanisme dat de eurozone 
beslaat en dat voor alle andere lidstaten van 
de EU openstaat;

3. is er verheugd over dat verder wordt 
gewerkt aan de instelling van één 
toezichtsmechanisme dat de eurozone 
beslaat en dat voor alle andere lidstaten van 
de EU openstaat; onderstreept dat de 
instelling van een Europees 
afwikkelingsmechanisme in de 
bankensector een onontbeerlijke etappe is 
in de totstandbrenging van een echte 
bankenunie;

Or. fr

Amendement 21
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. is er verheugd over dat verder wordt 
gewerkt aan de instelling van één 
toezichtsmechanisme dat de eurozone 
beslaat en dat voor alle andere lidstaten van 
de EU openstaat;

3. is er verheugd over dat verder wordt 
gewerkt aan de instelling van één 
toezichtsmechanisme dat de eurozone 
beslaat en dat voor alle andere lidstaten van 
de EU openstaat; dringt erop aan dat het 
SSM wordt onderworpen aan volledige 
democratische controle en toezicht door 
het Europees Parlement;

Or. en

Amendement 22
Werner Langen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat het economisch beleid van 
sommige lidstaten wordt ingeperkt door de 
Troïka, die geen adequate
verantwoordingsplicht heeft;

4. wijst erop dat het begrotings- en 
financieel beleid van sommige lidstaten 
door de Troïka moest worden ingeperkt en 
dat er in dit verband geen 
verantwoordingsplicht bestaat;

Or. de

Amendement 23
Jean-Paul Gauzès

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat het economisch beleid van 
sommige lidstaten wordt ingeperkt door de 
Troïka, die geen adequate 
verantwoordingsplicht heeft;

4. wijst erop dat het economisch beleid van 
sommige lidstaten wordt bepaald door de 
Troïka, in ruil voor de financiële middelen 
die hen ter beschikking worden gesteld 
om het hoofd boven water te houden en 
opnieuw toegang te kunnen krijgen tot de 
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kapitaalmarkten, ofschoon dit niet 
impliceert dat de Troïka moet worden 
vrijgesteld van de verantwoordingsplicht;

Or. fr

Amendement 24
George Sabin Cutaş

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat het economisch beleid van 
sommige lidstaten wordt ingeperkt door de 
Troïka, die geen adequate 
verantwoordingsplicht heeft;

4. wijst erop dat het economisch beleid van 
sommige lidstaten wordt ingeperkt door de 
Troïka, die geen adequate 
verantwoordingsplicht heeft; is van 
mening dat de Troïka verantwoording 
moet afleggen aan het Europees 
Parlement door het regelmatig indienen 
van verslagen; verbindt zich ertoe 
stelselmatig voorstellen te doen voor de 
activiteiten van de Troïka; 

Or. en

Amendement 25
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat het economisch beleid van 
sommige lidstaten wordt ingeperkt door de 
Troïka, die geen adequate 
verantwoordingsplicht heeft;

4. wijst erop dat het economisch beleid van 
sommige lidstaten wordt ingeperkt door de 
Troïka, die geen adequate 
verantwoordingsplicht of democratische 
legitimiteit heeft; dringt erop aan dat het 
mandaat van de Troïka pas wordt 
goedgekeurd als passend overleg heeft 
plaatsgevonden met het Europees 
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Parlement.

Or. en

Amendement 26
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat de inspanningen ten 
behoeve van begrotingsconsolidatie voor 
het naleven van de nieuwe regels inzake 
economisch bestuur eerlijk over de diverse 
administraties moeten worden verdeeld, 
rekening houdende met de door hen 
verstrekte diensten;

Or. en

Amendement 27
Werner Langen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de "blauwdruk" van 
de Commissie; dringt er bij haar op aan 
om volgens de medebeslissingsprocedure 
met wetgevingsvoorstellen te komen, zodat 
deze onverwijld ten uitvoer kan worden 
gelegd;

Schrappen

Or. de

Amendement 28
Derk Jan Eppink
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de "blauwdruk" van 
de Commissie; dringt er bij haar op aan 
om volgens de medebeslissingsprocedure 
met wetgevingsvoorstellen te komen, zodat 
deze onverwijld ten uitvoer kan worden 
gelegd;

5. neemt nota van de "blauwdruk" van de 
Commissie;

Or. en

Amendement 29
Jean-Paul Gauzès

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de "blauwdruk" van 
de Commissie; dringt er bij haar op aan om 
volgens de medebeslissingsprocedure met 
wetgevingsvoorstellen te komen, zodat 
deze onverwijld ten uitvoer kan worden 
gelegd;

5. is ingenomen met de "blauwdruk" van 
de Commissie; dringt er bij haar op aan om 
met nauwkeurigere keuzemogelijkheden 
te komen en wetgevingsvoorstellen te doen 
daar waar dit juridisch mogelijk en 
politiek aanvaardbaar is; 

Or. fr

Amendement 30
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de "blauwdruk" van 
de Commissie; dringt er bij haar op aan om 
volgens de medebeslissingsprocedure met 

5. is ingenomen met de "blauwdruk" van 
de Commissie; dringt er bij haar op aan om 
volgens de medebeslissingsprocedure met 
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wetgevingsvoorstellen te komen, zodat 
deze onverwijld ten uitvoer kan worden 
gelegd;

wetgevingsvoorstellen te komen, zodat 
deze onverwijld ten uitvoer kan worden 
gelegd, en zich daarbij eerst en vooral te 
richten op voorstellen voor de 
totstandbrenging van een overeenkomstig 
de communautaire methode beheerde 
begrotingscapaciteit voor de eurozone;

Or. en

Amendement 31
George Sabin Cutaş

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de "blauwdruk" van 
de Commissie; dringt er bij haar op aan om 
volgens de medebeslissingsprocedure met 
wetgevingsvoorstellen te komen, zodat 
deze onverwijld ten uitvoer kan worden 
gelegd;

5. is ingenomen met de "blauwdruk" van 
de Commissie; dringt er bij haar op aan om 
volgens de medebeslissingsprocedure met 
wetgevingsvoorstellen te komen, zodat 
deze onverwijld ten uitvoer kan worden 
gelegd, en zich daarbij in het bijzonder te 
richten op voorstellen voor de 
totstandbrenging van een 
begrotingscapaciteit en het poolen van 
overheidsschuld;

Or. en

Amendement 32
Jean-Paul Besset
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de "blauwdruk" van 
de Commissie; dringt er bij haar op aan om 
volgens de medebeslissingsprocedure met 

5. is ingenomen met de "blauwdruk" van 
de Commissie; dringt er bij haar op aan om
zo spoedig mogelijk volgens de 
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wetgevingsvoorstellen te komen, zodat 
deze onverwijld ten uitvoer kan worden 
gelegd;

medebeslissingsprocedure met 
wetgevingsvoorstellen te komen, zodat 
deze onverwijld ten uitvoer kan worden 
gelegd;

Or. fr

Amendement 33
George Sabin Cutaş

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat het concept van 
"contractuele afspraken" die alleen van 
toepassing zijn op individuele lidstaten, 
zoals bedoeld in de conclusies van de 
Europese Raad van december 2012, het 
gevaar inhoudt dat rechtsonzekerheid 
ontstaat;

6. hecht zijn steun aan nieuwe 
solidariteitsinstrumenten, zoals het 
"instrument voor convergentie en 
concurrentievermogen", opdat de tijdige 
tenuitvoerlegging van op bevordering van 
duurzame groei gerichte structurele 
hervormingen financieel kan worden 
gesteund, met volledig inachtneming van 
de communautaire methode en 
voortbouwend op de bestaande 
toezichtsprocedures van de EU; 

Or. en

Amendement 34
Derk Jan Eppink

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat het concept van 
"contractuele afspraken" die alleen van 
toepassing zijn op individuele lidstaten, 
zoals bedoeld in de conclusies van de 
Europese Raad van december 2012, het 
gevaar inhoudt dat rechtsonzekerheid 

6. is van oordeel dat het concept van 
onderhandse contracten voor 
concurrentievermogen en groei die alleen 
van toepassing zijn op individuele 
lidstaten, zoals bedoeld in de conclusies 
van de Europese Raad van december 2012, 
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ontstaat; de betrokkenheid bij en de effectiviteit van 
het economisch beleid kan versterken;

Or. en

Amendement 35
Jean-Paul Gauzès

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat het concept van 
"contractuele afspraken" die alleen van 
toepassing zijn op individuele lidstaten, 
zoals bedoeld in de conclusies van de 
Europese Raad van december 2012, het 
gevaar inhoudt dat rechtsonzekerheid 
ontstaat;

6. ondersteunt het concept van 
"contractuele afspraken" die alleen van 
toepassing zijn op individuele lidstaten, 
zoals bedoeld in de conclusies van de 
Europese Raad van december 2012 en 
dringt erop aan dat deze dusdanig worden 
opgesteld dat rechtsonzekerheid wordt 
vermeden;

Or. fr

Amendement 36
Werner Langen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat het concept van
"contractuele afspraken" die alleen van 
toepassing zijn op individuele lidstaten, 
zoals bedoeld in de conclusies van de 
Europese Raad van december 2012, het 
gevaar inhoudt dat rechtsonzekerheid 
ontstaat;

6. wijst erop dat het concept van 
"contractuele afspraken" die alleen van 
toepassing zijn op individuele lidstaten, 
zoals bedoeld in de conclusies van de 
Europese Raad van december 2012, 
rechtszekerheid moet waarborgen;

Or. de
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Amendement 37
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat het concept van 
"contractuele afspraken" die alleen van 
toepassing zijn op individuele lidstaten, 
zoals bedoeld in de conclusies van de 
Europese Raad van december 2012, het 
gevaar inhoudt dat rechtsonzekerheid 
ontstaat;

6. wijst erop dat het concept van 
"contractuele afspraken" die alleen van 
toepassing zijn op individuele lidstaten, 
zoals bedoeld in de conclusies van de 
Europese Raad van december 2012, het 
gevaar inhoudt dat rechtsonzekerheid 
ontstaat en het democratisch tekort in de 
Unie nog groter wordt, indien hier geen 
overdracht van legitimiteit en 
verantwoording op Europees niveau 
tegenover staat;

Or. en

Amendement 38
Jean-Paul Besset
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat het concept van 
"contractuele afspraken" die alleen van 
toepassing zijn op individuele lidstaten, 
zoals bedoeld in de conclusies van de 
Europese Raad van december 2012, het 
gevaar inhoudt dat rechtsonzekerheid 
ontstaat;

6. wijst erop dat het concept van 
"contractuele afspraken" die alleen van 
toepassing zijn op individuele lidstaten, 
zoals bedoeld in de conclusies van de 
Europese Raad van december 2012, het 
gevaar inhoudt dat rechtsonzekerheid 
ontstaat en dat afbreuk wordt gedaan aan 
democratie door een gebrek aan 
transparante procedures;

Or. fr



AM\928234NL.doc 21/28 PE506.084v01-00

NL

Amendement 39
Jean-Paul Gauzès

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van oordeel dat de werkzaamheden 
aan de eigen middelen bespoedigd moeten 
worden, evenals die aan arbeidsmobiliteit 
en een begroting voor de eurozone, 
teneinde deze tot een optimaal gebied met 
dezelfde munt te maken;

Schrappen

Or. fr

Amendement 40
Derk Jan Eppink

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van oordeel dat de werkzaamheden 
aan de eigen middelen bespoedigd moeten 
worden, evenals die aan arbeidsmobiliteit 
en een begroting voor de eurozone, 
teneinde deze tot een optimaal gebied met 
dezelfde munt te maken;

7. is van oordeel dat er meer maatregelen 
nodig zijn om de uitdieping van interne 
markt te bevorderen en de integriteit 
ervan te beschermen;

Or. en

Amendement 41
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van oordeel dat de werkzaamheden 7. is van oordeel dat de werkzaamheden 
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aan de eigen middelen bespoedigd moeten 
worden, evenals die aan arbeidsmobiliteit 
en een begroting voor de eurozone, 
teneinde deze tot een optimaal gebied met 
dezelfde munt te maken;

aan arbeidsmobiliteit en de interne 
dienstenmarkt, met name de digitale 
interne markt, bespoedigd moeten 
worden;

Or. en

Amendement 42
Werner Langen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van oordeel dat de werkzaamheden 
aan de eigen middelen bespoedigd moeten 
worden, evenals die aan arbeidsmobiliteit 
en een begroting voor de eurozone, 
teneinde deze tot een optimaal gebied met 
dezelfde munt te maken;

7. is van oordeel dat de behandeling van 
het vraagstuk van de eigen middelen 
rechtszekerheid moet waarborgen en in 
het teken moet staan van een 
verantwoorde begroting voor de eurozone;

Or. de

Amendement 43
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van oordeel dat de werkzaamheden 
aan de eigen middelen bespoedigd moeten 
worden, evenals die aan arbeidsmobiliteit 
en een begroting voor de eurozone, 
teneinde deze tot een optimaal gebied met 
dezelfde munt te maken;

7. is van mening dat een volledige 
herziening van het EU-systeem van eigen 
middelen, waarvan ook de BFT en de btw-
hervormingen deel uitmaken, 
noodzakelijk is; is van oordeel dat de 
werkzaamheden aan arbeidsmobiliteit en 
een begroting voor de eurozone bespoedigd 
moeten worden, teneinde deze tot een 
optimaal gebied met dezelfde munt te 
maken;
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Or. en

Amendement 44
George Sabin Cutaş

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van oordeel dat de werkzaamheden 
aan de eigen middelen bespoedigd moeten 
worden, evenals die aan arbeidsmobiliteit 
en een begroting voor de eurozone, 
teneinde deze tot een optimaal gebied met 
dezelfde munt te maken;

7. is van oordeel dat de werkzaamheden 
aan de eigen middelen via maatregelen als 
de belasting op financiële transacties, 
bespoedigd moeten worden, evenals die 
aan arbeidsmobiliteit, een sociaal pact, een 
begroting voor de eurozone, een Europese 
schatkist en het poolen van 
overheidsschuld, teneinde deze tot een 
optimaal gebied met dezelfde munt te 
maken;

Or. en

Amendement 45
Jean-Paul Besset
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van oordeel dat de werkzaamheden 
aan de eigen middelen bespoedigd moeten 
worden, evenals die aan arbeidsmobiliteit 
en een begroting voor de eurozone, 
teneinde deze tot een optimaal gebied met 
dezelfde munt te maken;

7. is van oordeel dat de werkzaamheden 
aan de eigen middelen aanzienlijk 
bespoedigd moeten worden, evenals die 
aan de invoering van een mechanisme 
voor het beheer van asymmetrische 
schokken, aan arbeidsmobiliteit en een 
begroting voor de eurozone, teneinde deze 
tot een optimaal gebied met dezelfde munt 
te maken;

Or. fr
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Amendement 46
Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. herinnert eraan dat er nog veel werk 
moet worden verricht om de interne markt 
volledig operationeel te maken;

Or. en

Amendement 47
Derk Jan Eppink

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. onderstreept dat in artikel 3, lid 4, VEU 
wordt verklaard dat "de Unie een 
economische en monetaire unie (instelt) die 
de euro als munt heeft", en dat Protocol 14 
betreffende de Eurogroep vermeldt dat de 
hoge verdragsluitende partijen " zich 
ervan bewust (zijn) dat er bijzondere 
bepalingen voor een versterkte dialoog 
tussen de staten die de euro als munt 
hebben, moeten worden vastgesteld, in 
afwachting dat de euro de munt van alle 
lidstaten van de Unie wordt"; is van 
oordeel dat het vereist is binnen het
Europees Parlement een passende 
verantwoordingsplicht te ontwikkelen voor 
de huidige eurozone en de lidstaten die 
zich tot toetreding hiertoe verbonden 
hebben, wil deze toestand, die naar 
verondersteld wordt een overgangssituatie 
te zijn, blijven voortbestaan.

8. onderstreept dat in artikel 3,4, lid 4 VEU 
wordt verklaard dat "de Unie een 
economische en monetaire unie (instelt) die 
de euro als munt heeft", en dat in artikel 
13 VEU is vastgelegd dat het Europees 
Parlement een instelling van de Unie is; is
daarom van oordeel dat het Europees 
Parlement de geschikte plaats is om een
verantwoordingsplicht voor de eurozone te 
verzekeren; onderstreept dat het Europees 
Parlement een gefragmenteerde toetsing 
van de samenwerking tussen lidstaten 
moet voorkomen;
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Or. en

Amendement 48
Werner Langen

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. onderstreept dat in artikel 3, lid 4, VEU 
wordt verklaard dat "de Unie een 
economische en monetaire unie (instelt) die 
de euro als munt heeft", en dat Protocol 14 
betreffende de Eurogroep vermeldt dat de 
hoge verdragsluitende partijen " zich ervan 
bewust (zijn) dat er bijzondere bepalingen 
voor een versterkte dialoog tussen de staten 
die de euro als munt hebben, moeten 
worden vastgesteld, in afwachting dat de 
euro de munt van alle lidstaten van de Unie 
wordt"; is van oordeel dat het vereist is 
binnen het Europees Parlement een 
passende verantwoordingsplicht te 
ontwikkelen voor de huidige eurozone en 
de lidstaten die zich tot toetreding hiertoe 
verbonden hebben, wil deze toestand, die 
naar verondersteld wordt een 
overgangssituatie te zijn, blijven 
voortbestaan.

8. onderstreept dat in artikel 3, lid 4, VEU 
wordt verklaard dat "de Unie een 
economische en monetaire unie (instelt) die 
de euro als munt heeft", en dat Protocol 14 
betreffende de Eurogroep vermeldt dat de 
hoge verdragsluitende partijen " zich ervan 
bewust (zijn) dat er bijzondere bepalingen 
voor een versterkte dialoog tussen de staten 
die de euro als munt hebben, moeten 
worden vastgesteld, in afwachting dat de 
euro de munt van alle lidstaten van de Unie 
wordt"; is van oordeel dat het vereist is om 
met name met betrokkenheid van het 
Europees Parlement een passende 
verantwoordingsplicht te ontwikkelen voor 
de huidige eurozone en de lidstaten die 
zich tot toetreding hiertoe verbonden 
hebben.

Or. de

Amendement 49
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. onderstreept dat in artikel 3, lid 4, VEU 
wordt verklaard dat "de Unie een 
economische en monetaire unie (instelt) die 
de euro als munt heeft", en dat Protocol 14 
betreffende de Eurogroep vermeldt dat de 

8. onderstreept dat in artikel 3, lid 4, VEU 
wordt verklaard dat "de Unie een 
economische en monetaire unie (instelt) die 
de euro als munt heeft", en dat Protocol 14 
betreffende de Eurogroep vermeldt dat de 
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hoge verdragsluitende partijen " zich ervan 
bewust (zijn) dat er bijzondere bepalingen 
voor een versterkte dialoog tussen de staten 
die de euro als munt hebben, moeten 
worden vastgesteld, in afwachting dat de 
euro de munt van alle lidstaten van de Unie 
wordt"; is van oordeel dat het vereist is 
binnen het Europees Parlement een 
passende verantwoordingsplicht te 
ontwikkelen voor de huidige eurozone en 
de lidstaten die zich tot toetreding hiertoe 
verbonden hebben, wil deze toestand, die 
naar verondersteld wordt een 
overgangssituatie te zijn, blijven 
voortbestaan;

hoge verdragsluitende partijen " zich ervan 
bewust (zijn) dat er bijzondere bepalingen 
voor een versterkte dialoog tussen de staten 
die de euro als munt hebben, moeten 
worden vastgesteld, in afwachting dat de 
euro de munt van alle lidstaten van de Unie 
wordt"; is van oordeel dat het vereist is 
binnen het Europees Parlement een 
passende verantwoordingsplicht te 
ontwikkelen voor de huidige eurozone en 
de lidstaten die zich tot toetreding hiertoe 
verbonden hebben;

Or. en

Amendement 50
George Sabin Cutaş

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. onderstreept dat in artikel 3, lid 4, VEU 
wordt verklaard dat "de Unie een 
economische en monetaire unie (instelt) die 
de euro als munt heeft", en dat Protocol 14 
betreffende de Eurogroep vermeldt dat de 
hoge verdragsluitende partijen " zich ervan 
bewust (zijn) dat er bijzondere bepalingen 
voor een versterkte dialoog tussen de staten 
die de euro als munt hebben, moeten 
worden vastgesteld, in afwachting dat de 
euro de munt van alle lidstaten van de Unie 
wordt"; is van oordeel dat het vereist is 
binnen het Europees Parlement een 
passende verantwoordingsplicht te 
ontwikkelen voor de huidige eurozone en 
de lidstaten die zich tot toetreding hiertoe 
verbonden hebben, wil deze toestand, die 
naar verondersteld wordt een 
overgangssituatie te zijn, blijven 

8. onderstreept dat in artikel 3, lid 4, VEU 
wordt verklaard dat "de Unie een 
economische en monetaire unie (instelt) die 
de euro als munt heeft", en dat Protocol 14 
betreffende de Eurogroep vermeldt dat de 
hoge verdragsluitende partijen " zich ervan 
bewust (zijn) dat er bijzondere bepalingen 
voor een versterkte dialoog tussen de staten 
die de euro als munt hebben, moeten 
worden vastgesteld, in afwachting dat de 
euro de munt van alle lidstaten van de Unie 
wordt"; is van oordeel dat het vereist is 
binnen het Europees Parlement een 
passende verantwoordingsplicht te 
ontwikkelen voor de huidige eurozone en 
de lidstaten die zich tot toetreding hiertoe 
verbonden hebben, wil deze toestand, die 
naar verondersteld wordt een 
overgangssituatie te zijn, blijven 
voortbestaan;  stelt voor om een subcomité 
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voortbestaan; in te stellen voor de behandeling van 
vraagstukken die betrekking hebben op de 
eurozone dat open staat voor alle leden 
van het Parlement; is geen voorstander 
van het idee om dubbele 
stemmingsverantwoordelijkheden in te 
voeren of om het Europees Parlement op 
te splitsen, aangezien dit in strijd zou zijn 
met de artikelen 10 en 14 VEU;

Or. en

Amendement 51
Jean-Paul Besset
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. onderstreept dat in artikel 3, lid 4, VEU 
wordt verklaard dat "de Unie een 
economische en monetaire unie (instelt) die 
de euro als munt heeft", en dat Protocol 14 
betreffende de Eurogroep vermeldt dat de 
hoge verdragsluitende partijen " zich ervan 
bewust (zijn) dat er bijzondere bepalingen 
voor een versterkte dialoog tussen de staten 
die de euro als munt hebben, moeten 
worden vastgesteld, in afwachting dat de 
euro de munt van alle lidstaten van de Unie 
wordt"; is van oordeel dat het vereist is 
binnen het Europees Parlement een 
passende verantwoordingsplicht te 
ontwikkelen voor de huidige eurozone en 
de lidstaten die zich tot toetreding hiertoe 
verbonden hebben, wil deze toestand, die 
naar verondersteld wordt een 
overgangssituatie te zijn, blijven 
voortbestaan.

8. onderstreept dat in artikel 3, lid 4, VEU 
wordt verklaard dat "de Unie een 
economische en monetaire unie (instelt) die 
de euro als munt heeft", en dat Protocol 14 
betreffende de Eurogroep vermeldt dat de 
hoge verdragsluitende partijen " zich ervan 
bewust (zijn) dat er bijzondere bepalingen 
voor een versterkte dialoog tussen de staten 
die de euro als munt hebben, moeten 
worden vastgesteld, in afwachting dat de 
euro de munt van alle lidstaten van de Unie 
wordt"; is van oordeel dat het vereist is te 
overwegen binnen het Europees Parlement 
discussies op gang te brengen over en 
mechanismen in te stellen voor de 
democratische controle op de procedures, 
instrumenten en rechtsbepalingen die 
uitsluitend betrekking hebben op de 
huidige eurozone en de lidstaten die zich 
tot toetreding hiertoe verbonden hebben, 
wil deze toestand, die naar verondersteld 
wordt een overgangssituatie te zijn, blijven 
voortbestaan.
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Or. fr

Amendement 52
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. dringt er daarom op aan dat binnen 
het Europees Parlement onmiddellijk een 
subcomité wordt opgericht met als taak de 
vraagstukken te onderzoeken die specifiek 
de eurozone betreffen.

Or. en


