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21.10.2016 A8-0309/7 

Amendement  7 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-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 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. is verheugd over het aanhoudende 

streven van de Commissie om het aantal 

aanbevelingen te beperken en het semester 

te stroomlijnen door zich bij het 

formuleren van de beleidsdoelstellingen 

voor de komende 18 maanden vooral te 

richten op belangrijke prioritaire thema’s 

van macro-economische en sociale 

relevantie; herhaalt dat dit de 

tenuitvoerlegging van aanbevelingen 

vergemakkelijkt in overeenstemming met 

de reeks alomvattende en zinvolle 

economische en sociale benchmarks; 

onderstreept dat minder aanbevelingen ook 

tot een grotere thematische focus moet 

leiden; beklemtoont dat het belangrijk is 

economische verschillen te verkleinen en 

tussen de lidstaten tot opwaartse 

convergentie te komen; 

5. is verheugd over het aanhoudende 

streven van de Commissie om het aantal 

aanbevelingen te beperken en het semester 

te stroomlijnen door zich bij het 

formuleren van de beleidsdoelstellingen 

voor de komende 18 maanden vooral te 

richten op belangrijke prioritaire thema’s 

van macro-economische en sociale 

relevantie; herhaalt dat dit de 

tenuitvoerlegging van aanbevelingen 

vergemakkelijkt in overeenstemming met 

de reeks alomvattende en zinvolle 

economische en sociale benchmarks; 

onderstreept dat minder aanbevelingen ook 

tot een grotere thematische focus moet 

leiden; betreurt dat, ondanks het 

desbetreffende verzoek van het Parlement 

in zijn resolutie van 25 februari 2016 over 

de jaarlijkse groeianalyse 2016, 

milieuvriendelijke belastinghervormingen 

niet worden vermeld in de 

landenspecifieke aanbevelingen; 
beklemtoont dat het belangrijk is 

economische verschillen te verkleinen en 

tussen de lidstaten tot opwaartse 

convergentie te komen; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/8 

Amendement  8 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-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 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. wijst erop dat de Commissie 

aanbevolen heeft voor drie landen de 

buitensporigtekortprocedure (PTB) stop te 

zetten; is het eens met de Commissie dat 

grote en constante overschotten op de 

lopende rekening aangeven dat de vraag en 

investeringen, met name 

langetermijninvesteringen, gestimuleerd 

moeten worden om de uitdagingen van de 

toekomst op de gebieden transport en 

communicatie, de digitale economie, 

onderwijs en onderzoek, 

klimaatverandering, energie, 

milieubescherming en de vergrijzende 

bevolking het hoofd te kunnen bieden; 

verzoekt de Commissie verantwoord en 

duurzaam begrotingsbeleid, dat een sterke 

basis schept voor groei en herstel in alle 

lidstaten, actief te blijven aanmoedigen, 

door meer nadruk te leggen op 

investeringen en doeltreffende 

overheidsuitgaven, en duurzame en sociaal 

evenwichtige structurele hervormingen te 

ondersteunen; 

10. wijst erop dat de Commissie 

aanbevolen heeft voor drie landen de 

buitensporigtekortprocedure (PTB) stop te 

zetten; is het eens met de Commissie dat 

grote en constante overschotten op de 

lopende rekening aangeven dat de vraag en 

investeringen, met name 

langetermijninvesteringen, gestimuleerd 

moeten worden om de uitdagingen van de 

toekomst op de gebieden transport en 

communicatie, de digitale economie, 

onderwijs en onderzoek, 

klimaatverandering, energie, 

milieubescherming en de vergrijzende 

bevolking het hoofd te kunnen bieden; 

verzoekt de Commissie verantwoord en 

duurzaam begrotingsbeleid, dat een sterke 

basis schept voor groei en herstel in alle 

lidstaten, actief te blijven aanmoedigen, 

door meer nadruk te leggen op 

investeringen en doeltreffende 

overheidsuitgaven, en duurzame en sociaal 

evenwichtige structurele hervormingen te 

ondersteunen; vindt het zorgwekkend dat 

in de landenspecifieke aanbevelingen 

2016 niet is verwezen naar de algemene 

begrotingskoers van de eurozone en de 

begrotingsruimte; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/9 

Amendement  9 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-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 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. is daarnaast van oordeel dat er 

aanvullende maatregelen nodig zijn om de 

financieringsmogelijkheden, met name 

voor kmo's, te vergroten en het aantal 

oninbare leningen in de eurozone in 

overeenstemming met de EU-wetgeving 

terug te dringen, teneinde de bankbalansen 

gezonder te maken en banken tegelijkertijd 

meer mogelijkheden te geven tot 

kredietverstrekking aan de reële economie; 

onderstreept het belang van het stapsgewijs 

voltooien en ten uitvoer leggen van de 

bankenunie, en van het ontwikkelen van de 

kapitaalmarktenunie, teneinde tot een 

stabiel klimaat voor investeringen en groei 

te komen, en versnippering van de 

financiële markt in de eurozone te 

vermijden; 

11. is daarnaast van oordeel dat er 

aanvullende maatregelen nodig zijn om de 

financieringsmogelijkheden, met name 

voor kmo's, te vergroten en het aantal 

oninbare leningen in de eurozone in 

overeenstemming met de EU-wetgeving 

terug te dringen, teneinde de bankbalansen 

gezonder te maken en banken tegelijkertijd 

meer mogelijkheden te geven tot 

kredietverstrekking aan de reële economie; 

onderstreept het belang van het stapsgewijs 

voltooien en ten uitvoer leggen van de 

bankenunie, met inbegrip van het 

opschuiven in de richting van de 

totstandbrenging van een Europese 

depositogarantieregeling, en van het 

ontwikkelen van de kapitaalmarktenunie, 

teneinde tot een stabiel klimaat voor 

investeringen en groei te komen, en 

versnippering van de financiële markt in de 

eurozone te vermijden; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/10 

Amendement  10 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-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 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. onderstreept het feit dat investeringen 

tot dusver zijn achtergebleven en niet tot 

duurzame en inclusieve groei in de EU 

hebben geleid, en het ondernemersklimaat 

niet mede hebben helpen verbeteren; is van 

oordeel dat het monetair beleid moet 

worden aangevuld met geëigende 

maatregelen op het vlak van de 

overheidsfinanciën ter verbetering van de 

groei in de EU, overeenkomstig de regels 

van het stabiliteits- en groeipact, met 

inbegrip van de flexibiliteitsclausules 

daarvan; merkt op dat de investeringen op 

het niveau van de plaatselijke en regionale 

overheden de voorbije jaren sterk zijn 

gedaald, maar desalniettemin nog altijd 

goed zijn voor ongeveer 60 % van de 

overheidsinvesteringen in de EU; 

onderstreept dat 

investeringsbeleidsinstrumenten zoals het 

EFSI en de ESIF-fondsen zowel goed 

gecombineerd moeten worden, alsook 

onderling complementair moeten zijn, 

teneinde de toegevoegde waarde van de 

inspanningen van de Unie te vergroten 

door middel van het aantrekken van 

aanvullende middelen van particuliere 

investeerders; benadrukt derhalve dat 

lokale en regionale overheden moeten 

worden betrokken bij het opzetten en 

12. onderstreept het feit dat investeringen 

tot dusver zijn achtergebleven en niet tot 

duurzame en inclusieve groei in de EU 

hebben geleid, en het ondernemersklimaat 

niet mede hebben helpen verbeteren; is van 

oordeel dat het monetair beleid moet 

worden aangevuld met geëigende 

maatregelen op het vlak van de 

overheidsfinanciën ter verbetering van de 

groei in de EU, overeenkomstig de regels 

van het stabiliteits- en groeipact, met 

inbegrip van de flexibiliteitsclausules 

daarvan; merkt op dat de investeringen op 

het niveau van de plaatselijke en regionale 

overheden de voorbije jaren sterk zijn 

gedaald, maar desalniettemin nog altijd 

goed zijn voor ongeveer 60 % van de 

overheidsinvesteringen in de EU; 

onderstreept dat 

investeringsbeleidsinstrumenten zoals het 

EFSI en de ESIF-fondsen zowel goed 

gecombineerd moeten worden, alsook 

onderling complementair moeten zijn, 

teneinde de toegevoegde waarde van de 

inspanningen van de Unie te vergroten 

door middel van het aantrekken van 

aanvullende middelen van particuliere 

investeerders; benadrukt derhalve dat 

lokale en regionale overheden moeten 

worden betrokken bij het opzetten en 
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ontwikkelen van projecten in het kader van 

het steunprogramma voor structurele 

hervormingen (SRSP); 

ontwikkelen van projecten in het kader van 

het steunprogramma voor structurele 

hervormingen (SRSP); benadrukt dat een 

meer accommoderende begrotingskoers 

alleen mogelijk is bij een hogere interne 

vraag in landen met een overschot, 

hetgeen noodzakelijk is, niet alleen om te 

voldoen aan de landenspecifieke 

aanbevelingen, maar ook om een 

samenhangend en op samenwerking 

gericht macro-economisch beleid in de 

EU tot stand te brengen; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/11 

Amendement  11 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-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 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. onderstreept dat het belangrijk is 

buitensporige belastingheffing op arbeid te 

vermijden, aangezien excessieve belasting 

ertoe leidt dat de inactieve bevolking, 

werklozen, tweede kostwinners en mensen 

met een laag inkomen minder gestimuleerd 

zijn om weer aan het werk te gaan; 

17. onderstreept dat het belangrijk is 

buitensporige belastingheffing op arbeid te 

vermijden en dat belastingheffing moet 

worden verschoven naar andere bronnen, 

zoals milieuverontreiniging, aangezien 

excessieve belasting ertoe leidt dat de 

inactieve bevolking, werklozen, tweede 

kostwinners en mensen met een laag 

inkomen minder gestimuleerd zijn om weer 

aan het werk te gaan; 

Or. en 

 

 


