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Amendement  1 

Inês Cristina Zuber, Elisa Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyarick 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Naar een echte Economische en Monetaire Unie 

2012/2151(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. acht het noodzakelijk het EMU-bestuur 

onder te brengen in het institutionele 

kader van de Unie, aangezien het anders 

niet doeltreffend kan zijn, noch de 

bestaande politieke kloof tussen nationaal 

en Europees beleid kan overbruggen;  

1. acht het van belang de democratie te 

waarborgen en de daadwerkelijke 

participatie van burgers te bevorderen, 

hetgeen betekent dat de nationale 

soevereiniteit moet worden beschermd, 

terwijl nationale instanties in staat moeten 

worden gesteld hun taken volledig te 

vervullen in plaats van dat zij worden 

gemarginaliseerd of dat hun 

bevoegdheden worden overgeheveld naar 

de supranationale EU-instellingen; 

hiertoe moet met name het recht van 

nationale parlementen worden versterkt 

om beslissingen te nemen over Europees 

beleid; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/2 

Amendement  2 

Inês Cristina Zuber, Elisa Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyarick 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Naar een echte Economische en Monetaire Unie 

2012/2151(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. roept alle instellingen op tot snel 

handelen door de mogelijkheden die de 

bestaande Verdragen en de daarin 

vervatte flexibiliteitsinstrumenten bieden 

optimaal te benutten en zich tegelijkertijd 

voor te bereiden op de noodzakelijke 

Verdragswijzigingen ter waarborging van 

rechtszekerheid en democratische 

legitimiteit; herhaalt dat de optie van een 

nieuwe intergouvernementele 

overeenkomst moet worden uitgesloten; 

2. dringt erop aan dat de overeenkomsten 

en verdragen betreffende het 

lidmaatschap van de EU worden herzien 

en dat de status van ieder land wordt 

aangepast overeenkomstig de wens van 

zijn volk en zijn reële situatie, waarbij opt-

outbepalingen voor individuele landen, 

indien nodig, worden toegestaan; 

Or. en 
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Amendement  3 

Inês Cristina Zuber, Elisa Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyarick 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Naar een echte Economische en Monetaire Unie 

2012/2151(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. dringt aan op een radicale wijziging 

van de statuten en de richtsnoeren van de 

Europese Centrale Bank, alsook van haar 

zogenaamde 

onafhankelijkheidsverklaring, waarbij de 

gelijkwaardige deelname van in de ECB-

directie vertegenwoordigde landen moet 

worden gewaarborgd, teneinde er 

enerzijds voor te zorgen dat de lidstaten 

effectieve politieke controle uitoefenen 

over de ECB, en, anderzijds, te verzekeren 

dat ieder deelnemend land controle 

uitoefent over zijn eigen nationale 

centrale bank en zijn nationale monetair 

beleid, om aldus economische groei en 

werkgelegenheid te bevorderen; 

Or. en 
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Amendement  4 

Inês Cristina Zuber, Elisa Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyarick 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Naar een echte Economische en Monetaire Unie 

2012/2151(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 ter. verdedigt het onvervreemdbare recht 

van volkeren om te debatteren en 

uitdrukking te geven aan hun wil, in het 

bijzonder door middel van referenda, met 

betrekking tot de inhoud van alle 

bestaande en toekomstige verdragen; 

verwerpt iedere oplegging, restrictie of 

beperking die inbreuk maakt op het 

soevereine recht van volkeren te beslissen 

over het economisch beleid van hun 

respectieve landen; verlangt dat het 

politiek en democratisch leiderschap over 

het ontwikkelingsproces wordt hersteld 

door de economische macht 

ondergeschikt te maken aan 

democratische politieke macht, en door te 

zorgen voor een dominante en 

dynamische publieke financiële sector; 

Or. en 
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Amendement  5 

Inês Cristina Zuber, Elisa Ferreira, Patrick Le Hyarick 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Naar een echte Economische en Monetaire Unie 

2012/2151(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 11 bis. benadrukt de noodzaak van een 

omvangrijkere gemeenschappelijke 

begroting, die is gebaseerd op een 

proportionele verhoging van de bijdragen 

van de lidstaten met een hoger bruto 

nationaal inkomen, een herverdelende 

functie waarborgt, daadwerkelijke 

convergentie bevordert en berust op 

sociale vooruitgang, 

overheidsinvesteringen, steun voor de 

productiesectoren en versterking van 

overheidsdiensten en banen met 

arbeidsrechten; is voorts van mening dat 

het potentieel van ieder land moet worden 

ontwikkeld op basis van zijn natuurlijke 

hulpbronnen en de bescherming van het 

milieu; gelooft dat de verwezenlijking van 

daadwerkelijke economische en sociale 

cohesie de belangrijkste doelstelling moet 

zijn; 

Or. en 

 

 


