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Hugues Bayet 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2018 

2017/2226(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. herinnert eraan dat sommige 

lidstaten nog steeds over grote 

overschotten op de lopende rekening 

beschikken die zouden kunnen worden 

aangewend om particuliere en 

overheidsinvesteringen te stimuleren en de 

economische groei te bevorderen; 

3.  herinnert eraan dat sommige 

lidstaten nog steeds over grote en 

aanhoudende overschotten op de lopende 

rekeningen beschikken die het herstel 

belemmeren en evenwichtsherstel binnen 

de eurozone in de weg staan; betreurt dat 

de Commissie nooit gebruik heeft 

gemaakt van de instrumenten die in het 

kader van de procedure voor macro-

economische onevenwichtigheden (PMO) 

beschikbaar zijn om deze onbalans te 

corrigeren; verzoekt de Commissie in dit 

verband vastberaden en doeltreffend op te 

treden door het correctiemechanisme van 

de PMO toe te passen om te waarborgen 

dat buitensporige overschotten kunnen 

worden aangewend om particuliere en 

overheidsinvesteringen te stimuleren en de 

economische groei te bevorderen; 

Or. en 
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Hugues Bayet 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. onderstreept dat het belangrijk is 

overheidsinvesteringen in de EU te 

bevorderen teneinde een oplossing te 

bieden voor de huidige teruggang van de 

overheidsinvesteringen; dringt voorts aan 

op de voltooiing van de 

kapitaalmarktenunie teneinde particuliere 

investeringen in de gehele interne markt 

te bevorderen; is van mening dat het 

regelgevingskader voor particuliere 

investeringen verder moet worden 

verbeterd; 

5. onderstreept dat het belangrijk is 

overheidsinvesteringen in de lidstaten van 

de EU te bevorderen, vooral in de landen 

met minder budgettaire ruimte, teneinde 

een oplossing te bieden voor de negatieve 

effecten van bezuinigingsbeleid op de 

totale vraag en de werkgelegenheid; 

dringt er in dit verband op aan dat 

productieve overheidsinvesteringen niet 

worden meegerekend bij de berekeningen 

van de staatsschuld en het 

begrotingstekort; is van mening dat het 

regelgevingskader voor particuliere 

investeringen verder moet worden 

verbeterd; 

Or. en 



 

AM\1147787NL.docx  PE616.072v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

7.3.2018 A8-0047/3 

Amendement  3 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  26 bis. verzet zich in dit verband tegen de 

voorgestelde inpassing van het 

begrotingspact in het rechtskader van de 

EU en verzoekt de lidstaten dat akkoord af 

te schaffen, aangezien dat schadelijke 

gevolgen zou hebben zowel voor het 

vermogen van de lidstaten om autonoom 

begrotingsbeleid te voeren als voor hun 

democratische constituties; verzoekt om 

een andere benadering van de Europese 

integratie, die moet worden aangepast aan 

de verschillende behoeften en situaties 

van de lidstaten; 

Or. en 

 

 


