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16.10.2020 A9-0193/4

Amendement 4
Martin Schirdewan, Manon Aubry
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0193/2020
Joachim Schuster
Economisch beleid van de eurozone 2020
(2020/2078(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ingenomen met de conclusies van 
de Europese Raad waarin een Europees 
herstelplan wordt voorgesteld, alsook met 
het instrument Next Generation EU21 
waarmee 750 miljard EUR gemoeid is, de 
uitgifte van obligaties door de Commissie 
en nieuwe eigen middelen; herinnert echter 
aan de oproep van het Parlement om te 
voorzien in een veel grotere 
investeringsimpuls om de COVID-19-crisis 
het hoofd te bieden, en erkent dat 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn 
om enorme economische en sociale 
verschillen te voorkomen en de 
langetermijndoelstellingen van de EU op 
sociaal en milieugebied te verwezenlijken;

8. is ingenomen met de conclusies van 
de Europese Raad waarin een Europees 
herstelplan wordt voorgesteld, alsook met 
het instrument Next Generation EU21 
waarmee 750 miljard EUR gemoeid is, de 
uitgifte van obligaties door de Commissie 
en nieuwe eigen middelen; herinnert echter 
aan de oproep van het Parlement om te 
voorzien in een veel grotere 
investeringsimpuls om de COVID-19-crisis 
het hoofd te bieden, en erkent dat 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn 
om enorme economische en sociale 
verschillen te voorkomen en de 
langetermijndoelstellingen van de EU op 
sociaal en milieugebied te verwezenlijken; 
merkt op dat op grond van het 
Next Generation EU-plan de schuld van 
750 miljard EUR van de Commissie op 
een van drie mogelijke manieren zal 
worden terugbetaald, waarbij de voorzitter 
van de Commissie heeft aangegeven dat 
haar voorkeur ernaar uitgaat dat de EU 
nieuwe eigen middelen aanboort, 
bijvoorbeeld door een digitale belasting, 
een belasting voor koolstofcorrectie aan 
de grens, de uitbreiding van het 
emissiehandelssysteem en een belasting 
voor grote multinationale 
ondernemingen; vreest dat het aanboren 
van aanzienlijke nieuwe eigen middelen 
moeilijk zal worden zonder een 
verdragswijziging waarbij een einde wordt 
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gemaakt aan de besluitvorming met 
eenparigheid van stemmen over 
belastingheffing in de Raad, waar veel 
progressieve belastingvoorstellen zijn 
gesneuveld of uitgesteld vanwege het 
verzet van lidstaten die het Parlement 
eerder als belastingparadijzen heeft 
bestempeld; is ernstig bezorgd dat de 
andere twee methoden van terugbetaling 
zullen leiden tot verdere verhoging van de 
overheidsschulden van de lidstaten en dat 
de middelen zullen worden terugbetaald 
via de toekomstige EU-begrotingen in de 
vorm van hogere lidmaatschapsbijdragen 
of kariger financiering van programma’s, 
wat betekent dat de herstelfondsen worden 
toegevoegd aan de staatsschuld van de 
lidstaten of zullen worden ingehouden op 
de middelen en diensten die aan burgers 
worden verstrekt;

_______________ _______________
21 https://www.consilium.europa.eu/nl/mee
tings/european-council/2020/07/17-21

21 https://www.consilium.europa.eu/nl/mee
tings/european-council/2020/07/17-21

Or. en

https://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/european-council/2020/07/17-21
https://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/european-council/2020/07/17-21
https://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/european-council/2020/07/17-21
https://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/european-council/2020/07/17-21
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16.10.2020 A9-0193/5

Amendement 5
Martin Schirdewan, Manon Aubry
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0193/2020
Joachim Schuster
Economisch beleid van de eurozone 2020
(2020/2078(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. pleit voor een anticyclisch 
begrotingsbeleid in de EU en haar lidstaten 
en voor een verlaging van de schuldquote, 
en beveelt aan de nationale begrotingen 
tijdens groeiperiodes van de EU in tijden 
van economische opleving in evenwicht te 
houden of te zorgen voor kleine 
overschotten, teneinde doeltreffend te 
kunnen reageren op toekomstige 
uitdagingen en de stabiliteit van de 
eurozone te waarborgen; dringt er echter 
bij de Commissie en de Raad op aan om in 
hun respons op de economische crisis geen 
fouten uit het verleden te herhalen; 

19. pleit voor een anticyclisch 
begrotingsbeleid in de EU en haar lidstaten 
en voor een verlaging van de schuldquote, 
en beveelt aan de nationale begrotingen 
tijdens groeiperiodes van de EU in tijden 
van economische opleving in evenwicht te 
houden of te zorgen voor kleine 
overschotten, teneinde doeltreffend te 
kunnen reageren op toekomstige 
uitdagingen en de stabiliteit van de 
eurozone te waarborgen; dringt er echter 
bij de Commissie en de Raad op aan om in 
hun respons op de economische crisis geen 
fouten uit het verleden te herhalen; 
betreurt dat de Commissie, ondanks 
scherpe kritiek op de methode en 
bevindingen van de theorie van 
“expansieve bezuinigingen”, zich sinds 
2009 sterk daarop heeft gebaseerd; merkt 
op dat een omvangrijke verzameling van 
tegenbewijzen aantoont dat bezuinigingen 
meestal resulteren in lagere bbp-groei, 
hogere werkloosheid en een teruglopende 
vraag; erkent de bevindingen van de 
toenmalige hoofdeconoom van het IMF in 
2013 dat voor elke dollar die regeringen 
op hun begrotingen hadden bezuinigd, de 
economische output met 1,50 dollar werd 
verminderd; verzoekt de EU-instellingen 
en beleidsmakers het bewijs te erkennen 
dat besparingen op overheidsuitgaven een 
krimpeffect hebben op de economie en 
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deze benadering in het herstel uit de 
lockdowns als gevolg van de COVID-19-
pandemie te verwerpen;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/6

Amendement 6
Martin Schirdewan, Manon Aubry
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0193/2020
Joachim Schuster
Economisch beleid van de eurozone 2020
(2020/2078(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is bezorgd over de aanzienlijke 
maar ongelijk verdeelde negatieve 
gevolgen van de COVID-19-crisis voor 
overheidstekorten en particuliere schuld in 
de gehele eurozone en de EU, met name in 
de lidstaten die al een aanzienlijke 
overheidsschuld hadden voor de 
bijverschijnselen van de pandemie zich 
lieten voelen, waardoor de situatie van de 
lidstaten die bijzonder zwaar zijn getroffen 
door de pandemie en/of reeds een hoge 
overheidsschuld hadden verder wordt 
verergerd; pleit voor een oplossing die de 
houdbaarheid van de overheidsschuld 
waarborgt; is tegen deze achtergrond van 
mening dat de uitgifte van obligaties van 
de Europese Commissie een belangrijke 
stap is in de huidige crisis;

20. is bezorgd over de aanzienlijke 
maar ongelijk verdeelde negatieve 
gevolgen van de COVID-19-crisis voor 
overheidstekorten en particuliere schuld in 
de gehele eurozone en de EU, met name in 
de lidstaten die al een aanzienlijke 
overheidsschuld hadden voor de 
bijverschijnselen van de pandemie zich 
lieten voelen, waardoor de situatie van de 
lidstaten die bijzonder zwaar zijn getroffen 
door de pandemie en/of reeds een hoge 
overheidsschuld hadden verder wordt 
verergerd; pleit voor een oplossing die de 
houdbaarheid van de overheidsschuld 
waarborgt; is van mening dat dit vraagt om 
de invoering van gemeenschappelijke 
obligaties die zodanig zijn opgezet dat 
regeringen uitgaven kunnen doen om de 
door het coronavirus veroorzaakte 
gezondheids- en economische crisis te 
overwinnen zonder hun nationale schuld, 
nu of in de toekomst, te verhogen en met 
relatief lage financieringskosten, ofwel, 
bij voorkeur, de kwijtschelding van de 
overheidsschuld die de ECB in het kader 
van het PEPP heeft opgekocht, of de 
creditering van nationale 
overheidsrekeningen door de ECB per 
hoofd van de bevolking om aan de 
pandemie gerelateerde uitgaven 
rechtstreeks te financieren;
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Or. en
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16.10.2020 A9-0193/7

Amendement 7
Martin Schirdewan, Manon Aubry
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0193/2020
Joachim Schuster
Economisch beleid van de eurozone 2020
(2020/2078(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. acht het van essentieel belang dat 
bij de herziening van het EU-kader voor 
het economisch en begrotingsbeleid wat de 
landspecifieke aanbevelingen betreft wordt 
voorzien in op maat gesneden oplossingen 
om tegemoet te komen aan de 
verschillende behoeften van de lidstaten; 
dringt aan op regels die begrotingsbeleid 
mogelijk maken waarmee op de korte 
termijn discretionair kan worden 
gereageerd op schokken en waarmee de 
hoge overheidsschuld binnen een 
realistische en redelijke tijdspanne kan 
worden verlaagd overeenkomstig de 
begrotingsregels, en waarmee tegelijk een 
voldoende hoog niveau van 
overheidsinvesteringen, een duurzaam 
fiscaal beleid en stabiele 
overheidsinkomsten mogelijk zijn, samen 
met de modernisering en versterking van 
openbare infrastructuur op de lange 
termijn;

21. acht het van essentieel belang dat 
bij de herziening van het EU-kader voor 
het economisch en begrotingsbeleid wat de 
landspecifieke aanbevelingen betreft wordt 
voorzien in op maat gesneden oplossingen 
om tegemoet te komen aan de 
verschillende behoeften van de lidstaten; 
dringt aan op regels die begrotingsbeleid 
mogelijk maken waarmee op de korte 
termijn discretionair kan worden 
gereageerd op schokken en waarmee de 
hoge overheidsschuld binnen een 
realistische en redelijke tijdspanne kan 
worden verlaagd overeenkomstig de 
begrotingsregels, en waarmee tegelijk een 
voldoende hoog niveau van 
overheidsinvesteringen, een duurzaam 
fiscaal beleid en stabiele 
overheidsinkomsten mogelijk zijn, samen 
met de modernisering en versterking van 
openbare infrastructuur op de lange 
termijn; dringt er bij de Commissie en de 
Raad op aan niet terug te grijpen op het 
bezuinigingsbeleid dat werd uitgevoerd in 
respons op de wereldwijde financiële 
crisis en de staatsschuldencrisis; merkt op 
dat dit nefaste beleid in de regels van het 
stabiliteits- en groeipact alsook de 
sixpack- en twopackwetgeving is 
verankerd en dat ingrijpende 
wetswijzigingen vereist zijn om van dit 
kader los te komen;
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Or. en



AM\1216146NL.docx PE658.398v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

16.10.2020 A9-0193/8

Amendement 8
Martin Schirdewan, Manon Aubry
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0193/2020
Joachim Schuster
Economisch beleid van de eurozone 2020
(2020/2078(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verwerpt de voorgestelde rol van 
het Europees Semester in het herstelplan; 
merkt op dat in de landspecifieke 
aanbevelingen die de Commissie sinds 
2011 in het kader van het stabiliteits- en 
groeipact en de procedure voor macro-
economische onevenwichtigheden heeft 
gedaan, consistent werd verzocht om 
vermindering van de overheidsuitgaven, 
en stipt aan dat de Commissie specifiek 
haar pijlen heeft gericht op pensioenen, 
gezondheidszorg, loonstijging, 
werkzekerheid en 
werkloosheidsuitkeringen; meent dat deze 
beleidsprioriteiten door de 
EU-instellingen moeten worden 
losgelaten; verzoekt het proces van het 
Europees Semester volledig te scheiden 
van het herstelplan;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/9

Amendement 9
Martin Schirdewan, Manon Aubry
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0193/2020
Joachim Schuster
Economisch beleid van de eurozone 2020
(2020/2078(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. steunt de door de Commissie 
aangekondigde evaluatie en, afhankelijk 
van het resultaat, aanpassing van het 
Europees Semester, met als doel dit om te 
vormen tot een instrument voor het 
coördineren van de herstelmaatregelen; 
merkt op dat het proces van het Europees 
Semester de werking van het proces van 
economisch bestuur van de EU op basis 
van coördinatie van het begrotings- en 
economisch beleid moet waarborgen, en 
in voorkomend geval rekening moet 
houden met doelstellingen van het sociaal 
en milieubeleid; is ervan overtuigd dat dit 
ook een betere coördinatie van maatregelen 
inzake staatssteun en fiscaal beleid moet 
omvatten, alsook van het begrotings- en 
sociaal beleid en het beleid tot regulering 
van de arbeidsverhoudingen, teneinde 
oneerlijke concurrentie tussen de lidstaten 
te voorkomen;

25. steunt de door de Commissie 
aangekondigde evaluatie en, afhankelijk 
van het resultaat, aanpassing van het 
Europees Semester, met als doel dit om te 
vormen tot een instrument voor het 
coördineren van de herstelmaatregelen; 
merkt op dat het proces van het Europees 
Semester in voorkomend geval rekening 
moet houden met doelstellingen van het 
sociaal en milieubeleid; is ervan overtuigd 
dat dit ook een betere coördinatie van 
maatregelen inzake staatssteun en fiscaal 
beleid moet omvatten, alsook van het 
begrotings- en sociaal beleid en het beleid 
tot regulering van de arbeidsverhoudingen, 
teneinde oneerlijke concurrentie tussen de 
lidstaten te voorkomen; is bezorgd over het 
feit dat sinds de invoering van het 
Europees Semester in 2011 de specifieke 
beleidsmaatregelen waar de Commissie in 
de landspecifieke aanbevelingen om heeft 
verzocht, gericht zijn op het beperken van 
de loongroei, het verhogen van de 
pensioenleeftijd, het privatiseren van 
overheidsbedrijven, het bezuinigen op de 
gezondheidszorg, het bevorderen van 
langere werktijden, het verminderen van 
de werkzekerheid en het verlagen van de 
financiering voor sociale diensten, 
hetgeen allemaal heeft bijgedragen tot de 
verzwakking van het vermogen van staten, 
instellingen en burgers om te reageren op 
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de uitbraak van de COVID-19-pandemie; 
merkt op dat de Commissie tijdens de 
uitvoering van het Europees Semester 
haar bevoegdheid aanzienlijk te buiten is 
gegaan met betrekking tot openbare 
beleidsgebieden die volgens het VWEU 
onder de bevoegdheid van de lidstaten 
vallen, zoals de pensioenen en de 
gezondheidszorg;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/10

Amendement 10
Martin Schirdewan, Manon Aubry
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0193/2020
Joachim Schuster
Economisch beleid van de eurozone 2020
(2020/2078(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. dringt er bij de Commissie en de 
Raad op aan om, bij de herziening van het 
macro-economisch kader, te erkennen dat 
de heersende economische 
omstandigheden in de EU in de jaren 
negentig aanzienlijk verschilden van die 
van vandaag; merkt op dat de 
rentetarieven in 1997 ongeveer 5 % 
bedroegen voor overheidsleningen op 
lange termijn, de gemiddelde schuldquote 
in de EU tussen 65 % en 70 % van het bbp 
bedroeg, de mediane overheidsschuld 
onder de 11 aanvankelijke leden van de 
eurozone ongeveer 60 % van het bbp 
bedroeg, het verwachte groeipercentage 
van het bbp 3 % per jaar was en de 
inflatie naar verwachting 2 % zou 
bedragen; merkt op dat op grond van deze 
economische omstandigheden regeringen 
begrotingstekorten beperkt zouden moeten 
houden tot 3 % van het bbp om de 
schuldquote op of onder 60 % van het bbp 
te houden; dringt erop aan dat indien in 
een toekomstig macro-economisch kader 
nieuwe doelstellingen worden 
overeengekomen, zij de huidige 
economische realiteit moeten 
weerspiegelen en gericht moeten zijn op 
klimaat- en welzijnsindicatoren in plaats 
van willekeurige schuld- en 
tekortdoelstellingen;
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Or. en
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16.10.2020 A9-0193/11

Amendement 11
Martin Schirdewan, Manon Aubry
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0193/2020
Joachim Schuster
Economisch beleid van de eurozone 2020
(2020/2078(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. verzoekt de Commissie zich te 
buigen over nieuwe beleidsmaatregelen die 
door internationale instellingen worden 
voorgesteld, waarmee wordt gezorgd voor 
ondersteuning van en een bijdrage aan de 
financiering van een rechtvaardige transitie 
om de sociaal‑economische gevolgen van 
de transitie naar een klimaatneutrale 
economie te verzachten en duurzame groei 
te bevorderen, en die tevens gericht zijn op 
een beperking van de enorme kosten die 
het herstel na de pandemie met zich 
meebrengt en op het herstellen van de 
overheidsfinanciën van de lidstaten; 
verzoekt de EU-leiders en de Commissie 
kordate beslissingen te nemen om spoedig 
een pakket nieuwe eigen middelen in te 
voeren dat inkomsten omvat die afkomstig 
zijn van EU-beleid waarmee zowel de 
uitvoering van milieubescherming als de 
ontwikkeling van een eerlijke, duurzame 
en concurrerende eengemaakte markt 
worden bevorderd, en verzoekt om reeds 
tijdens het volgende MFK te voorzien in de 
mogelijkheid om leningen in het kader van 
het herstelinstrument terug te betalen; 
herinnert eraan dat deze eigen middelen zo 
snel mogelijk, uiterlijk vanaf 2021, moeten 
worden ingevoerd en permanent moeten 
zijn; benadrukt in dit verband het standpunt 
van het Parlement in zijn 
wetgevingsresolutie van 16 september 

34. verzoekt de Commissie zich te 
buigen over nieuwe beleidsmaatregelen die 
door internationale instellingen worden 
voorgesteld, waarmee wordt gezorgd voor 
ondersteuning van en een bijdrage aan de 
financiering van een rechtvaardige transitie 
om de sociaal‑economische gevolgen van 
de transitie naar een klimaatneutrale 
economie te verzachten en duurzame groei 
te bevorderen, en die tevens gericht zijn op 
een beperking van de enorme kosten die 
het herstel na de pandemie met zich 
meebrengt en op het herstellen van de 
overheidsfinanciën van de lidstaten; 
verzoekt de EU-leiders en de Commissie 
kordate beslissingen te nemen om spoedig 
een pakket nieuwe eigen middelen in te 
voeren dat inkomsten omvat die afkomstig 
zijn van EU-beleid waarmee zowel de 
uitvoering van milieubescherming als de 
ontwikkeling van een eerlijke, duurzame 
en concurrerende eengemaakte markt 
worden bevorderd, en verzoekt om reeds 
tijdens het volgende MFK te voorzien in de 
mogelijkheid om leningen in het kader van 
het herstelinstrument terug te betalen; 
herinnert eraan dat deze eigen middelen zo 
snel mogelijk, uiterlijk vanaf 2021, moeten 
worden ingevoerd en permanent moeten 
zijn; benadrukt in dit verband het standpunt 
van het Parlement in zijn 
wetgevingsresolutie van 16 september 
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2020 over het ontwerp van besluit van de 
Raad betreffende het stelsel van eigen 
middelen van de Europese Unie25;

2020 over het ontwerp van besluit van de 
Raad betreffende het stelsel van eigen 
middelen van de Europese Unie25; dringt 
er bij het Duitse voorzitterschap van de 
Raad op aan snel vooruitgang te boeken 
bij het bereiken van een overeenkomst 
over een EU-belasting op financiële 
transacties, met inbegrip van een 
belasting op derivatentransacties, en 
onmiddellijk werk te maken van een 
digitale belasting op technologiegiganten 
op EU-niveau, gezien het gebrek aan 
vooruitgang in de besprekingen op 
OESO-niveau;

_______________ _______________
25 Aangenomen teksten, 
P9_TA(2020)0220.

25 Aangenomen teksten, 
P9_TA(2020)0220.

Or. en


