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14.11.2012 A7-0339/9 

Amendement  9 

Cornelis de Jong 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Naar een echte Economische en Monetaire Unie 

2012/2151(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. beschouwt een aanzienlijke verbetering 

van de democratische legitimiteit en 

verantwoordingsplicht op Unieniveau wat 

betreft het EMU-bestuur door het 

Parlement daarbij een grotere rol te laten 

vervullen als een noodzakelijke 

voorwaarde om verdere stappen te kunnen 

ondernemen op weg naar een bankunie, 

een begrotingsunie en een economische 

unie; 

9. betreurt het huidige democratisch 

deficit en dringt aan op een aanzienlijke 

verbetering van de democratische 

legitimiteit en verantwoordingsplicht op 

Unieniveau wat betreft het EMU-bestuur 

door het Parlement daarbij een grotere rol 

te laten vervullen; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/10 

Amendement  10 

Cornelis de Jong 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Naar een echte Economische en Monetaire Unie 

2012/2151(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 bis. dringt er bij de Voorzitter van de 

Raad op aan met aanvullende voorstellen 

te komen om de bescherming van sociale 

rechten in het kader van het EMU-

bestuur te waarborgen; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/11 

Amendement  11 

Cornelis de Jong 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Naar een echte Economische en Monetaire Unie 

2012/2151(INI) 

Ontwerpresolutie 

Bijlage - Aanbeveling 3.1 – alinea 6 – streepje 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– de Commissie moet in de jaarlijkse 

groeianalyse de voornaamste economische 

en budgettaire problemen van de Unie en 

van de individuele lidstaten helder 

analyseren, voorstellen doen voor 

prioritaire maatregelen om die problemen 

aan te pakken, vaststellen welke 

initiatieven de Unie en de lidstaten moeten 

ontplooien ter ondersteuning van het 

concurrentievermogen en de investeringen 

op lange termijn, hindernissen voor 

duurzame groei wegnemen, de in de 

Verdragen en in de Europa 2020-strategie 

neergelegde doelstellingen verwezenlijken, 

de zeven vlaggenschipinitiatieven ten 

uitvoer leggen en macro-economische 

onevenwichtigheden terugdringen; 

– de Commissie moet in de jaarlijkse 

groeianalyse de voornaamste economische 

en budgettaire problemen van de Unie en 

van de individuele lidstaten helder 

analyseren, voorstellen doen voor 

prioritaire maatregelen om die problemen 

aan te pakken, vaststellen welke 

initiatieven de Unie en de lidstaten moeten 

ontplooien ter ondersteuning van het 

concurrentievermogen en de investeringen 

op lange termijn, hindernissen voor 

duurzame groei wegnemen, de in de 

Verdragen en in de Europa 2020-strategie 

neergelegde doelstellingen verwezenlijken, 

de zeven vlaggenschipinitiatieven ten 

uitvoer leggen en macro-economische 

onevenwichtigheden terugdringen; 

 (a) de Commissie moet in het bijzonder 

nagaan of lidstaten te maken hebben met 

"buitengewone omstandigheden", een 

term waarmee wordt verwezen naar een 

ongebruikelijke gebeurtenis die buiten de 

controle van de betrokken lidstaten ligt en 

van grote invloed is op de financiële 

positie van de centrale overheid, of naar 

perioden van ernstige economische 

neergang, als gedefinieerd in het herziene 

stabiliteits- en groeipact; 

 (b) wanneer er sprake is van dergelijke 

buitengewone omstandigheden moet 
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hiermee in de aanbevelingen van de 

Commissie rekening worden gehouden, 

terwijl er, in plaats van aan te dringen op 

bezuinigingen die de bestaande 

economische situatie slechts zouden 

kunnen verergeren, meer nadruk moet 

worden gelegd op de verwezenlijking van 

een duurzame begroting op de 

middellange en lange termijn; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/12 

Amendement  12 

Cornelis de Jong 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Naar een echte Economische en Monetaire Unie 

2012/2151(INI) 

Ontwerpresolutie 

Bijlage - Aanbeveling 3.3 – alinea 3 – streepje 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– de implementatie van een sociaal 

protocol ter bescherming van fundamentele 

sociale en arbeidsrechten; 

– de implementatie van een sociaal 

protocol ter bescherming van fundamentele 

sociale en arbeidsrechten, met inbegrip 

van het recht op collectieve actie, 

socialezekerheidsrechten en de 

eerbiediging van collectieve 

overeenkomsten; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/13 

Amendement  13 

Cornelis de Jong 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Naar een echte Economische en Monetaire Unie 

2012/2151(INI) 

Ontwerpresolutie 

Bijlage - Aanbeveling 4.4 – alinea 1 – streepje 10 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – De Voorzitter van de Raad dient ieder 

formeel advies dat de Europese Raad van 

vertegenwoordigers van de financiële 

sector ontvangt, openbaar te maken; 

Or. en 

 

 


