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6.3.2019 A8-0159/10

Amendement 10
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019
(2018/2119(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het huidige 
overschot op de lopende rekening zijn 
hoogtepunt bereikte in 2017 en enigszins 
zal afnemen tot ongeveer 3,6 % van het 
bbp in de eurozone en tot 2,3 % van het 
bbp in de EU in 2019 en 2020, en dus tot 
het hoogste overschot wereldwijd behoort;

K. overwegende dat het huidige 
overschot op de lopende rekening zijn 
hoogtepunt bereikte in 2017 en enigszins 
zal afnemen tot ongeveer 3,6 % van het 
bbp in de eurozone en tot 2,3 % van het 
bbp in de EU in 2019 en 2020, en dus tot 
het hoogste overschot wereldwijd behoort; 
overwegende dat sommige lidstaten nog 
steeds grote overschotten op de lopende 
rekeningen hebben, ver boven de 
alarmdrempel van 6 % van het bbp; 
overwegende dat deze macro-economische 
onevenwichtigheden van invloed zijn op 
de stabiliteit en duurzaamheid van de hele 
EU, en het proces van het herstellen van 
het evenwicht tussen de economieën van 
de eurozone blokkeren;

Or. en
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6.3.2019 A8-0159/11

Amendement 11
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019
(2018/2119(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. wijst erop dat de regels van het 
stabiliteits- en groeipact in sommige 
lidstaten strikter zijn toegepast dan in 
andere, afhankelijk van de politieke 
invloed van hun respectievelijke 
regeringen, waarmee de indruk wordt 
versterkt dat de Commissie bij de 
toepassing van begrotingsregels met 
dubbele maten meet;

Or. en
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6.3.2019 A8-0159/12

Amendement 12
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019
(2018/2119(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat nog steeds sprake is 
van een investeringskloof in de eurozone, 
ondanks de positieve resultaten van het 
investeringsplan voor Europa; wijst erop 
dat in de huidige context van tekenen van 
economische vertraging en toenemende 
externe risico's en uitdagingen, publieke en 
private investeringen een belangrijke rol 
spelen in het vergemakkelijken van groei 
en convergentie op Europees niveau;

10. merkt op dat nog steeds sprake is 
van een aanzienlijke investeringskloof in 
de eurozone, ondanks de positieve 
resultaten van het investeringsplan voor 
Europa; wijst erop dat in de huidige 
context van tekenen van economische 
vertraging, beginnende normalisering van 
monetair beleid en toenemende externe 
risico's en uitdagingen, publieke en private 
investeringen een belangrijke rol spelen in 
het vergemakkelijken van groei en 
convergentie op Europees niveau; dringt er 
in dit verband bij de Commissie op aan 
dringend werk te maken van een 
alomvattende herziening van de bestaande 
regels van het stabiliteits- en groeipact, 
teneinde productieve 
overheidsinvesteringen en nationale 
bijdragen aan EU-fondsen uit te sluiten 
van de berekening van 
begrotingstekorten;

Or. en
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6.3.2019 A8-0159/13

Amendement 13
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019
(2018/2119(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt dat om potentiële 
toekomstige schokken het hoofd te kunnen 
bieden, vooruitgang moet worden geboekt 
wat betreft de verdieping van de EMU; 
wijst er nog eens op dat de verdieping van 
de EMU alleen mogelijk is met grote 
politieke inzet, doeltreffende governance 
en democratische verantwoording; 
herinnert aan het belang van een 
veerkrachtig bankwezen en een efficiënte 
en passende regulering ervan om de 
financiële stabiliteit te beschermen; 
verzoekt om een stapsgewijze voltooiing 
van de bankenunie met een geloofwaardig 
Europees depositoverzekeringsstelsel en 
aanhoudende inspanningen ter 
vermindering van niet-renderende 
leningen; neemt kennis van het door de 
Eurotop aan de Eurogroep gegeven 
mandaat om te werken aan een 
begrotingsinstrument voor convergentie en 
concurrentievermogen;

25. benadrukt dat om potentiële 
toekomstige schokken het hoofd te kunnen 
bieden, vooruitgang moet worden geboekt 
wat betreft de verdieping van de EMU; 
wijst er nog eens op dat de verdieping van 
de EMU alleen mogelijk is met grote 
politieke inzet, doeltreffende governance 
en democratische verantwoording; 
herinnert aan het belang van een 
veerkrachtig bankwezen en een efficiënte 
en passende regulering ervan om de 
financiële stabiliteit te beschermen; 
verzoekt om een stapsgewijze voltooiing 
van de bankenunie met een geloofwaardig 
Europees depositoverzekeringsstelsel; wijst 
erop dat aanzienlijke vooruitgang is 
geboekt bij de vermindering van niet-
renderende leningen; merkt op dat 
blootstellingen aan niet-liquide effecten 
van niveau 2 en 3 daarentegen nog steeds 
grote risico's opleveren voor de financiële 
stabiliteit en derhalve aanzienlijk moeten 
worden verminderd; neemt kennis van het 
door de Eurotop aan de Eurogroep gegeven 
mandaat om te werken aan een 
begrotingsinstrument voor convergentie en 
concurrentievermogen;

Or. en
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6.3.2019 A8-0159/14

Amendement 14
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019
(2018/2119(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. herinnert eraan dat het correctieve 
deel van de procedure inzake macro-
economische onevenwichtigheden tot 
dusver nooit is toegepast en dat de 
overschotten op de lopende rekeningen 
grotendeels niet worden aangepakt; dringt 
er in dit verband bij de Commissie op aan 
daadkrachtig en doeltreffend op te treden 
om ervoor te zorgen dat buitensporige 
overschotten kunnen worden 
teruggebracht tot een houdbaar niveau;

Or. en


