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AMENDEMENT 6
ingediend door Ieke van den Burg, namens de PSE-Fractie

Verslag A6-0025/2005
Othmar Karas
Openbare financiën in de EMU (2004)

Ontwerpresolutie

Paragraaf 5

5. onderstreept dat er geen uitzondering mogelijk is op de regels en de procedures van 
het Stabiliteits- en Groeipact, dat alle lidstaten, of ze nu klein of groot zijn, gelijk 
behandeld moeten worden en dat om dat te bereiken de rol van de Commissie, met 
name bij het instellen van de procedure bij buitensporige tekorten moet worden 
versterkt; dringt er bij alle lidstaten op aan om de behandeling van het Stabiliteits- 
en Groeipact tijdens het Luxemburgse voorzitterschap met succes af te sluiten door 
het vinden van duurzame, eerlijke en werkbare oplossingen voor ieder hoofdstuk, 
zoals vastgelegd door de ECOFIN-Raad van 13 september 2004, waarbij het 
preventieve aspect moet worden versterkt en meer wordt gelet op de verschillen in 
economische situatie,  verbetering  van de tenuitvoerlegging van de procedure bij 
buitensporige tekorten (het correctieve deel van het pact) en de economische 
governance;

Or. en
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AMENDEMENT 7
ingediend door Ieke van den Burg, namens de PSE-Fractie

Verslag A6-0025/2005
Othmar Karas
Openbare financiën in de EMU (2004)

Ontwerpresolutie

Paragraaf 5bis (nieuw)

5 bis. bepleit in het kader van de behandeling van het Stabiliteits- en Groeipact en het 
zoeken van een constructief criterium voor het begrip openbare schuld, een 
duidelijk onderscheid te maken tussen investeringen en lopende uitgaven, met de eis 
dat overheden, tijdens de gehele economische cyclus alleen mogen lenen om te 
investeren en niet om lopende uitgaven te financieren; is van mening dat dit niet 
mag leiden tot gemakzuchtig budgetteren of creatief boekhouden en dat de definitie 
van de uitgaven die in de context van het Stabiliteits- en Groeipact als investeringen 
moeten worden beschouwd, strikt beperkt dient te blijven tot investeringen in 
onderwijs, sociale dienstverlening, onderzoek en ontwikkeling, vervoers- en 
communicatie-infrastructuur en op hernieuwbare energie gerichte infrastructuur;

Or. en
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AMENDEMENT 8
ingediend door Sahra Wagenknecht en Pedro Guerreiro, namens de GUE/NGL-Fractie
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Openbare financiën in de EMU (2004)

Ontwerpresolutie

Paragraaf 2 bis (nieuw)

2 bis. is van mening dat het Stabiliteits- en Groeipact uit economisch oogpunt weinig 
rationeel is, niet tot de economische groei heeft bijgedragen en bevooroordeeld is 
tegenover de overheidssector; wenst dat het Stabiliteits- en Groeipact wordt 
ingetrokken en vervangen door een nieuw Groei- en Werkgelegenheidspact;

Or. en
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AMENDEMENT 9
ingediend door  Sahra Wagenknecht en Pedro Guerreiro, , namens de GUE/NGL-Fractie
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Othmar Karas
Openbare financiën in de EMU (2004)

Ontwerpresolutie

Paragraaf 2ter (nieuw)

2ter. onderstreept het belang van overheidsinvesteringen op het niveau van de EU en op 
het niveau van de lidstaten om de sociale en economische samenhang te bevorderen, 
met name investeringen in achtergebleven regio's; acht het dan ook van 
fundamenteel belang dat het Stabiliteits- en Groeipact wordt ingetrokken wegens de 
nadelige gevolgen voor een deugdelijke uitvoering van de structuurfondsen en voor 
het investeringsklimaat in het algemeen;

Or. en


