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7.3.2018 A8-0047/13 

Amendement  13 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

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

2017/2226(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat de verbeterde 

economische situatie kansen biedt voor het 

doorvoeren van ambitieuze en sociaal 

evenwichtige structurele hervormingen, 

met name maatregelen ter bevordering van 

investeringen, aangezien het niveau van 

investeringen als aandeel van het bbp 

momenteel nog altijd lager ligt dan in de 

periode direct voorafgaand aan de 

financiële crisis, en ter verbetering van de 

situatie van de overheidsfinanciën, 

rekening houdend met de last die de 

demografische ontwikkelingen leggen op 
de schuldhoudbaarheid;  

G.  overwegende dat de verbeterde 

economische situatie kansen biedt voor het 

doorvoeren van ambitieuze en sociaal 

evenwichtige structurele hervormingen, 

met name maatregelen ter bevordering van 

investeringen, aangezien het niveau van 

investeringen als aandeel van het bbp 

momenteel nog altijd lager ligt dan in de 

periode direct voorafgaand aan de 

financiële crisis, en dat dit deels te wijten 

is aan het gebrek aan 

overheidsinvesteringen als gevolg van de 

door de Commissie gesteunde 

bezuinigingsmaatregelen; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/14 

Amendement  14 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

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

2017/2226(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  5 bis. benadrukt dat de noodzaak om 

meer te investeren volkomen haaks staat 

op de door de Commissie voorgestelde 

bezuinigingsmaatregelen, en dat deze 

maatregelen exact het tegenovergestelde 

waren van wat er had moeten gebeuren in 

de landen die bijzonder hard werden 

getroffen door de economische crisis;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/15 

Amendement  15 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

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

2017/2226(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. is ingenomen met de verbetering 

van de overheidsfinanciën, die van 

essentieel belang is om een sterkere, 

duurzamere en efficiëntere groei te 

realiseren, in het bijzonder de geleidelijk 

dalende schuld-bbp-verhouding in de EU 

en de eurozone en de dalende nominale 

begrotingstekorten; benadrukt 

tegelijkertijd dat de brutoschuldquote in 

de eurozone nog steeds rond de 90 % 

schommelt, terwijl diverse lidstaten ruim 

boven dit niveau zitten; onderstreept dat 

deze lidstaten hun hoge brutoschuldquote 

zo snel mogelijk moeten verlagen, 

aangezien dit veel gemakkelijker is in 

tijden van economisch herstel; herinnert 

eraan dat de vergrijzing van de 

samenleving en andere demografische 

ontwikkelingen een enorme last 

betekenen voor de houdbaarheid van de 

overheidsfinanciën; doet derhalve een 

beroep op de lidstaten om hun 

verantwoordelijkheid te nemen ten 

aanzien van de toekomstige generaties;  

10. vreest dat de verbetering van de 

overheidsfinanciën ten koste gaat van de 

overheidsinvesteringen; benadrukt dat de 

lidstaten niet in staat zijn zowel tekorten 

terug te dringen als meer te investeren in 

de economie; spoort lidstaten die over 

grote overschotten op de lopende rekening 

beschikken, die deels het gevolg zijn van 

de onderwaardering van de euro ten 

opzichte van hun economie, aan om op 

begrotingsgebied meer te doen om de door 

de euro teweeggebrachte 

onevenwichtigheden te corrigeren;   

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/16 

Amendement  16 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

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

2017/2226(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. onderstreept dat digitalisering, 

globalisering en technologische 

veranderingen een radicale verandering 

van onze arbeidsmarkten teweegbrengen, 

die onder andere gepaard gaat met 

ingrijpende veranderingen in 

arbeidsvormen- en status die een 

aangepaste; overgang vergen; beklemtoont 

derhalve het belang van dynamische 

arbeidsmarkten met toegankelijke en 

hoogwaardige socialezekerheidsstelsels die 

kunnen inspringen op de nieuwe realiteit 

op de arbeidsmarkten; 

14.  onderstreept dat digitalisering, 

globalisering en technologische 

veranderingen een radicale verandering 

van onze arbeidsmarkten teweegbrengen, 

die onder andere gepaard gaat met 

ingrijpende veranderingen in 

arbeidsvormen- en status die een 

aangepaste; overgang vergen; beklemtoont 

derhalve het belang van toegankelijke en 

hoogwaardige socialezekerheidsstelsels die 

kunnen inspringen op de nieuwe realiteit 

op de arbeidsmarkten en, met name, meer 

zekerheid kunnen verschaffen in het leven 

van burgers; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/17 

Amendement  17 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

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

2017/2226(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. benadrukt dat in de afgelopen 

periode de reële loongroei is 

achtergebleven bij de groei van de 

productiviteit, terwijl zich op de 

arbeidsmarkt verbeteringen hebben 

voorgedaan; onderstreept tegen deze 

achtergrond dat er ruimte kan zijn voor 

loonsverhogingen in bepaalde sectoren en 

gebieden in gelijke tred met 

productiviteitsdoelstellingen teneinde een 

goede levensstandaard te waarborgen met 

inachtneming van het 

concurrentievermogen en de noodzaak 

ongelijkheden aan te pakken;  

18. benadrukt dat in de afgelopen 

periode de reële loongroei is 

achtergebleven bij de groei van de 

productiviteit; onderstreept tegen deze 

achtergrond dat er ruimte kan zijn voor 

loonsverhogingen in bepaalde sectoren en 

gebieden in gelijke tred met 

productiviteitsdoelstellingen teneinde een 

goede levensstandaard te waarborgen met 

inachtneming van het 

concurrentievermogen en de noodzaak 

ongelijkheden aan te pakken; benadrukt in 

verband met het laatstgenoemde het 

belang van eerlijke belastingheffing op 

arbeid en kapitaal, alsook van eerlijke 

belastingen voor de rijkste en armste 

burgers; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/18 

Amendement  18 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

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

2017/2226(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. verzoekt de lidstaten om gepaste 

maatregelen goed te keuren om jongeren 

die niet werken en geen onderwijs of 

opleiding volgen (NEET), evenals 

vluchtelingen te helpen en te integreren, en 

om in een vroeg stadium te anticiperen op 

de voorwaarden die hun vlotte overgang 

naar de arbeidsmarkt vergemakkelijken, 

teneinde te voorkomen dat zij in de zwarte 

economie terechtkomen en ervoor te 

zorgen dat overheidsdiensten beschikken 

over toereikende middelen; benadrukt dat 

de sociale partners een cruciale rol moeten 

spelen om de integratie van NEET en 

vluchtelingen te vergemakkelijken en te 

waarborgen dat ze op de arbeidsmarkt niet 

worden gediscrimineerd;  

22. verzoekt de lidstaten om gepaste 

maatregelen goed te keuren om jongeren 

die niet werken en geen onderwijs of 

opleiding volgen (NEET) te helpen en te 

integreren, en om in een vroeg stadium te 

anticiperen op de voorwaarden die hun 

vlotte overgang naar de arbeidsmarkt 

vergemakkelijken, teneinde te voorkomen 

dat zij in de zwarte economie terechtkomen 

en ervoor te zorgen dat overheidsdiensten 

beschikken over toereikende middelen; 

benadrukt dat de sociale partners een 

cruciale rol moeten spelen om de integratie 

van NEET te vergemakkelijken en te 

waarborgen dat ze op de arbeidsmarkt niet 

worden gediscrimineerd; 

Or. en 

 

 


