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21.10.2016 A8-0309/1 

Amendement  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: tenuitvoerlegging van de 

prioriteiten voor 2016 

2016/2101(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging G bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  G bis. overwegende dat de eenheidsmunt, 

die de normale aanpassingen van het 

concurrentievermogen tussen landen 

verhindert en hen de voornaamste 

economische beleidsinstrumenten 

ontneemt om asymmetrische schokken op 

te vangen, het economische herstel heeft 

gehinderd en de verschillen en macro-

economische ongelijkheden tussen de 

centrale en de aan de buitengrenzen 

gelegen landen heeft verergerd; 

Or. en 



 

AM\1107741NL.doc  PE589.740v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

21.10.2016 A8-0309/2 

Amendement  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: tenuitvoerlegging van de 

prioriteiten voor 2016 

2016/2101(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging H bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  H bis. overwegende dat de interne 

devaluatie- en besparingsmaatregelen die 

de perifere landen zijn opgelegd onder de 

beperkingen van de gemeenschappelijke 

munt tot een economische depressie en 

destabilisatie van de economie van de 

gehele eurozone hebben geleid, met de 

ineenstorting van de interne vraag, de 

stijging van de werkloosheid, en de sterke 

groei van de sociale en economische 

ongelijkheden tot gevolg; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/3 

Amendement  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: tenuitvoerlegging van de 

prioriteiten voor 2016 

2016/2101(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging H ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  H ter. overwegende dat de accumulatie 

van buitensporige overschotten op de 

lopende rekening binnen de eurozone 

ernstige negatieve gevolgen heeft voor de 

gehele Europese economie en een van de 

belangrijkste factoren vormt die het 

economisch herstel en het herstel van het 

evenwicht tussen landen verhindert; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/4 

Amendement  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: tenuitvoerlegging van de 

prioriteiten voor 2016 

2016/2101(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. beklemtoont dat de lange economische 

crisis in Europa duidelijk heeft gemaakt 

dat er grote behoefte bestaat aan 

investeringen in bijvoorbeeld onderwijs, 

innovatie en onderzoek & ontwikkeling, 

en dat het concurrentievermogen van de 

EU moet worden vergroot middels 

duurzame structurele hervormingen 

gericht op nieuwe kwalitatief 

hoogwaardige werkgelegenheid, en 

middels gezondmaking van de 

overheidsfinanciën, teneinde te komen tot 

een beter klimaat voor banen, het 

bedrijfsleven (met name kmo's) en 

investeringen; neemt - één jaar na de 

oprichting ervan - kennis van de 

resultaten van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen; beklemtoont 

dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat 

het EFSI in minder ontwikkelde en 

overgangsregio's meer ingang vindt, te 

wijzen op het aanvullende karakter van 

zijn investeringen en te werken aan 

investeringsplatforms, waaronder op 

regionaal niveau; 

7. beklemtoont dat de lange economische 

crisis in Europa de structurele 

kwetsbaarheid van het EU-kader van het 

economisch bestuur en het niet-

functioneren van de economische en 

monetaire unie aan het licht heeft 

gebracht; wijst erop dat lidstaten de 

mogelijkheid moeten hebben om over de 

noodzakelijke monetaire autonomie te 

beschikken, teneinde de economische 

recessie doeltreffend aan te pakken, het 

creëren van hoogwaardige banen te 

stimuleren en opnieuw concurrerend te 

worden, onder meer door middel van 

overheidsinvesteringen, met name op 

gebieden zoals onderwijs, innovatie en 

onderzoek en ontwikkeling; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/5 

Amendement  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: tenuitvoerlegging van de 

prioriteiten voor 2016 

2016/2101(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  10 bis. betreurt de asymmetrische 

benadering van de Commissie in de 

landenspecifieke aanbevelingen en haar 

willekeurige toepassing van regels van 

economische bestuur; stelt bezorgd vast 

dat tekortlanden onevenredig hoge 

aanpassingskosten hebben moeten dragen 

om in de muntunie te kunnen blijven, 

terwijl sommige landen zonder gevolgen 

buitensporige overschotten op de lopende 

rekening blijven accumuleren; verzoekt 

de Commissie om krachtdadig en 

doeltreffend optreden teneinde 

buitensporige overschotten op lopende 

rekeningen te verlagen en om passende 

sancties voor te stellen; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/6 

Amendement  6 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: tenuitvoerlegging van de 

prioriteiten voor 2016 

2016/2101(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  16 bis. wijst op het risico dat verlenging 

van de politieke en economische crisis 

kan leiden tot een chaotische en 

ongecontroleerde desintegratie van de 

eurozone; benadrukt de noodzaak een 

alternatief plan te overwegen voor een 

ordentelijke en gecontroleerde opheffing 

van de monetaire unie; dringt erop aan 

dat in de tussentijd wordt voorzien in een 

opt-outprocedure voor de landen die 

democratisch beslissen dat het nodig is 

zich uit de eurozone terug te trekken; 

Or. en 

 

 


