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7.3.2018 A8-0047/4 

Amendement  4 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

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

2017/2226(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging E bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  E bis. overwegende dat in het EU-

vlaggenschipinitiatief "Efficiënt gebruik 

van hulpbronnen in Europa" wordt 

gepleit voor milieubelastingen die tegen 

2020 10 % moeten bedragen van de totale 

inkomsten uit belasting en sociale premies 

- een aanzienlijke stijging ten opzichte 

van het EU-gemiddelde van 6,3 % in 

2015; overwegende dat milieubelastingen 

minder schadelijk zijn voor groei dan 

arbeidsbelastingen; overwegende dat de 

subsidies in de EU voor fossiele energie 

volgens het IMF in 2013 opliepen tot 

603 EUR per persoon; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/5 

Amendement  5 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

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

2017/2226(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. neemt nota van de in de 

aanbevelingen voor de eurozone 

voorgestelde algemene neutrale 

begrotingskoers en stelt vast dat de 

begrotingskoers in 2018 in een aantal 

lidstaten naar verwachting enigszins 

expansief zal zijn; herinnert eraan dat een 

consequente uitvoering en naleving van de 

belastingregels van de Unie, met inbegrip 

van de volledige naleving van de 

bestaande flexibiliteitsclausules, van 

essentieel belang zijn voor de werking van 

de EMU; 

8. neemt nota van de in de 

aanbevelingen voor de eurozone 

voorgestelde algemene neutrale 

begrotingskoers en stelt vast dat de 

begrotingskoers in 2018 in een aantal 

lidstaten naar verwachting enigszins 

expansief zal zijn; dringt aan op een 

bredere hervorming van het EU-kader 

voor economische governance teneinde 

het concept van de begrotingskoers van de 

eurozone in te passen in de 

begrotingsregels, de huidige focus van dat 

kader te verleggen van extern 

concurrentievermogen en procyclisch 

begrotingsbeleid naar begrotingsstabiliteit 

op de lange termijn, en investeringen en 

uitgaven voor sociale zekerheid veilig te 

stellen in tijden van economische krimp 

en recessie; herinnert eraan dat een 

consequente uitvoering en naleving van 

deze hervormde begrotingsregels van de 

Unie van essentieel belang zijn voor de 

werking van de EMU; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/6 

Amendement  6 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

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

2017/2226(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. benadrukt het feit dat de 

begrotingskoers op nationaal niveau en het 

niveau van de eurozone moet zorgen voor 

evenwicht tussen de duurzaamheid op de 

lange termijn van de overheidsfinanciën en 

-investeringen enerzijds, met volledig 

naleving van het stabiliteits- en groeipact, 

en de macro-economische stabilisatie op de 

korte termijn anderzijds; 

9. benadrukt het feit dat de 

begrotingskoers op nationaal niveau en het 

niveau van de eurozone moet zorgen voor 

evenwicht tussen de duurzaamheid op de 

lange termijn van de overheidsfinanciën en 

-investeringen enerzijds, met volledig 

naleving van een hervormd stabiliteits- en 

groeipact, en de macro-economische 

stabilisatie op de korte termijn anderzijds; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/7 

Amendement  7 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

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

2017/2226(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. dringt aan op belastingherzieningen 

waarmee wordt gestreefd naar een billijker 

evenwicht bij de belastingen op kapitaal, 

arbeid en consumptie; 

16. dringt aan op belastingherzieningen 

die tot doel hebben de progressiviteit van 

belastingstelsels te waarborgen en te 

bevorderen dat belastingen worden 

verschoven van belastingen op arbeid naar 

belasting op verontreiniging en andere 

belastingbronnen die minder nadelig zijn 

voor groei; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/8 

Amendement  8 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

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

2017/2226(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. is ingenomen met het feit dat in de 

jaarlijkse groeianalyse 2018 wordt erkend 

dat efficiënte en billijke belastingstelsels 

die deugdelijke stimulansen voor 

economische activiteit bieden, 

noodzakelijk zijn; steunt de initiatieven van 

de Commissie om te komen tot meer 

transparantie en een hervormd btw-stelsel, 

en neemt nota van het werk dat is verricht 

om te komen tot een gemeenschappelijke 

geconsolideerde belastinggrondslag voor 

vennootschappen; is ingenomen met de 

internationale inspanningen ter bestrijding 

van belastingfraude, belastingontduiking 

en belastingontwijking; wijst erop dat de 

verbetering van de doeltreffendheid van 

nationale belastingstelsels de 

overheidsinkomsten aanzienlijk kan 

vergroten; 

21. is ingenomen met het feit dat in de 

jaarlijkse groeianalyse 2018 wordt erkend 

dat efficiënte en billijke belastingstelsels 

die deugdelijke stimulansen voor 

economische activiteit bieden, 

noodzakelijk zijn; steunt de initiatieven van 

de Commissie om te komen tot meer 

openbare transparantie en een hervormd 

btw-stelsel, en neemt nota van het werk dat 

is verricht om te komen tot een 

gemeenschappelijke geconsolideerde 

belastinggrondslag voor vennootschappen; 

is ingenomen met de Europese en 

internationale inspanningen ter bestrijding 

van belastingontduiking en 

belastingontwijking, maar verzoekt de 

lidstaten meer vaart te zetten achter de 

aanneming van belangrijke fiscale 

hervormingen en antiwitwaswetgeving in 

de Europese Unie; wijst erop dat de 

verbetering van de doeltreffendheid van 

nationale belastingstelsels de 

overheidsinkomsten aanzienlijk kan 

vergroten; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/9 

Amendement  9 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

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

2017/2226(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  26 bis. is ingenomen met de erkenning 

door de Commissie dat corruptie in 

sommige lidstaten nog steeds een obstakel 

voor investeringen vormt en dat de 

eerbiediging van de rechtsstaat en 

onafhankelijke gerechtelijke en 

wetshandhavingsautoriteiten noodzakelijk 

zijn om een deugdelijke economische 

ontwikkeling te waarborgen; betreurt 

niettemin de afschaffing door de 

Commissie van het jaarlijkse 

corruptiebestrijdingsverslag en roept de 

Commissie op deze jaarlijkse analyse van 

corruptie in de lidstaten opnieuw in te 

voeren en methoden vast te stellen om 

deze te bestrijden; 

Or. en 

 

 


