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Amendement  339 

Max Andersson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. stelt vast dat de splijtzwam van de 

"variabele geometrie" het Europese 

besluitvormingsproces heeft weten binnen 

te dringen, telkens wanneer de Europese 

Raad besluit intergouvernementele 

methodes toe te passen en de "Unie-

methode" zoals gedefinieerde in de 

Verdragen te omzeilen; dit leidt niet alleen 

tot minder doeltreffende beleidsvorming 

maar draagt ook bij tot een toenemend 

gebrek aan transparantie, democratische 

verantwoording en controle; 

6. stelt een fundamentele herziening 

van het Verdrag voor, zodat beslissingen 

en verantwoordelijkheden zo dicht 

mogelijk bij de burgers worden genomen, 

in overeenstemming met het 

subsidiariteitsbeginsel; 

Or. sv 

Amendement  340 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. stelt vast dat de splijtzwam van de 

"variabele geometrie" het Europese 

besluitvormingsproces heeft weten binnen 

te dringen, telkens wanneer de Europese 

Raad besluit intergouvernementele 

methodes toe te passen en de "Unie-

methode" zoals gedefinieerde in de 

Verdragen te omzeilen; dit leidt niet alleen 

tot minder doeltreffende beleidsvorming 

maar draagt ook bij tot een toenemend 

gebrek aan transparantie, democratische 

verantwoording en controle; 

6. betreurt dat de splijtzwam van de 

"variabele geometrie" het Europese 

besluitvormingsproces heeft weten binnen 

te dringen, telkens wanneer de Europese 

Raad besluit intergouvernementele 

methodes toe te passen en de "Unie-

methode" zoals gedefinieerd in artikel 294 

van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie te omzeilen; dit 

leidt niet alleen tot minder doeltreffende 

beleidsvorming die de samenhang 

bevordert, maar draagt ook bij tot een 

toenemend gebrek aan transparantie, 

democratische verantwoording en controle, 

en van weldoordachte, op solidariteit 

gebaseerde keuzes op het gebied van 

economie en politiek; 
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Or. en 

 

Amendement  341 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. stelt vast dat de splijtzwam van de 

"variabele geometrie" het Europese 

besluitvormingsproces heeft weten binnen 

te dringen, telkens wanneer de Europese 

Raad besluit intergouvernementele 

methodes toe te passen en de "Unie-

methode" zoals gedefinieerde in de 

Verdragen te omzeilen; dit leidt niet alleen 

tot minder doeltreffende beleidsvorming 

maar draagt ook bij tot een toenemend 

gebrek aan transparantie, democratische 

verantwoording en controle; 

6. stelt vast dat de splijtzwam van de 

"variabele geometrie" het Europese 

besluitvormingsproces heeft weten binnen 

te dringen, telkens wanneer de Europese 

Raad besluit intergouvernementele 

methodes toe te passen en de "Unie-

methode" zoals gedefinieerd in de 

Verdragen te omzeilen; 

Or. el 

 

Amendement  342 

Martina Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. stelt vast dat de splijtzwam van de 

"variabele geometrie" het Europese 

besluitvormingsproces heeft weten binnen 

te dringen, telkens wanneer de Europese 

Raad besluit intergouvernementele 

methodes toe te passen en de "Unie-

methode" zoals gedefinieerde in de 

Verdragen te omzeilen; dit leidt niet alleen 

tot minder doeltreffende beleidsvorming 

maar draagt ook bij tot een toenemend 

gebrek aan transparantie, democratische 

verantwoording en controle; 

6. stelt vast dat er binnen het 

Europese besluitvormingsproces soms 

sprake is van het proces van de "variabele 

geometrie", vaak als de Europese Raad 

besluit intergouvernementele methodes toe 

te passen en de "Unie-methode" zoals 

gedefinieerd in de Verdragen te omzeilen; 
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Or. en 

 

Amendement  343 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. stelt vast dat de splijtzwam van de 

"variabele geometrie" het Europese 

besluitvormingsproces heeft weten binnen 

te dringen, telkens wanneer de Europese 

Raad besluit intergouvernementele 

methodes toe te passen en de "Unie-

methode" zoals gedefinieerde in de 

Verdragen te omzeilen; dit leidt niet alleen 

tot minder doeltreffende beleidsvorming 

maar draagt ook bij tot een toenemend 

gebrek aan transparantie, democratische 

verantwoording en controle; 

6. stelt vast dat de "variabele 

geometrie" telkens wanneer de Europese 

Raad besluit intergouvernementele 

methodes toe te passen in 

overeenstemming is met het devies "in 

verscheidenheid verenigd", aangezien 

alleen de intergouvernementele methode 

recht doet aan de diversiteit van de 

lidstaten en deze in de gelegenheid stelt in 

goed nabuurschap te co-existeren; 

Or. de 

 

Amendement  344 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mercedes Bresso, 

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. stelt vast dat de splijtzwam van de 

"variabele geometrie" het Europese 

besluitvormingsproces heeft weten binnen 

te dringen, telkens wanneer de Europese 

Raad besluit intergouvernementele 

methodes toe te passen en de "Unie-

methode" zoals gedefinieerde in de 

Verdragen te omzeilen; dit leidt niet alleen 

tot minder doeltreffende beleidsvorming 

maar draagt ook bij tot een toenemend 

gebrek aan transparantie, democratische 

6. stelt vast dat telkens wanneer de 

Europese Raad besluit 

intergouvernementele methodes toe te 

passen en de "Unie-methode" 

("Communautaire methode") zoals 

gedefinieerd in de Verdragen te omzeilen; 

dit leidt niet alleen tot minder doeltreffende 

beleidsvorming, maar draagt ook bij tot een 

toenemend gebrek aan transparantie, 

democratische verantwoording en controle; 
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verantwoording en controle; 

Or. en 

 

Amendement  345 

György Schöpflin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. stelt vast dat de splijtzwam van de 

"variabele geometrie" het Europese 

besluitvormingsproces heeft weten binnen 

te dringen, telkens wanneer de Europese 

Raad besluit intergouvernementele 

methodes toe te passen en de "Unie-

methode" zoals gedefinieerde in de 

Verdragen te omzeilen; dit leidt niet alleen 

tot minder doeltreffende beleidsvorming 

maar draagt ook bij tot een toenemend 

gebrek aan transparantie, democratische 

verantwoording en controle; 

6. stelt vast dat het flexibele proces 

van de "variabele geometrie" het Europese 

besluitvormingsproces heeft weten binnen 

te dringen, telkens wanneer de Europese 

Raad besluit intergouvernementele 

methodes toe te passen en de "Unie-

methode" te omzeilen, ook al wordt dit niet 

gedefinieerd in de Verdragen, en dit als 

een werkbare methode voor Europees 

bestuur accepteert; 

Or. en 

 

Amendement  346 

Max Andersson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. is van mening dat de 

verdragswijziging de gelekaartprocedure 

zal versterken, zodat deze in de praktijk 

kan functioneren, en dat de limiet voor 

hoeveel parlementen moeten protesteren, 

moet worden verlaagd; 

 is van mening dat de invloed van de 

nationale parlementen in het 

wetgevingsproces van de EU moet 

toenemen; de nationale parlementen 
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moeten meer invloed krijgen op hoe de 

lidstaten in de Raad optreden en moeten 

dezelfde rechten krijgen als het Europees 

Parlement om voorstellen in te dienen; 

 is van mening dat het gemakkelijker zal 

zijn om slechte beslissingen te herzien 

door middel van een groter gebruik van 

"vervalbepalingen", wat betekent dat de 

EU-wetgeving na een aantal jaren moet 

worden bevestigd of heronderhandeld; 

Or. sv 

 

Amendement  347 

Esther de Lange 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. stelt dat goede samenwerking 

tussen lidstaten van groot belang is en dat 

er mogelijkheid moet blijven bestaan voor 

lidstaten om nauwere samenwerking te 

zoeken in kleiner verband wanneer 

samenwerking met alle lidstaten politiek 

niet tot de mogelijkheden behoort; 

Or. nl 

 

Amendement  348 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. stelt vast dat rechtsstatelijke 

structuren, economische welvaart en een 

stabiel, op prestaties gebaseerd 

socialezekerheidsstelsel onder de 

nationale bevoegdheid van de lidstaten 
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vallen; 

Or. de 

 

Amendement  349 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 ter. stelt vast dat de politiek in de EU 

door een sluipende ontdemocratisering is 

gekenmerkt en dat de EU verworden is tot 

een ondemocratische constructie met een 

beleid dat door niet aan democratische 

controle onderhevige bureaucratische 

structuren wordt bepaald; verlangt 

derhalve fundamentele hervormingen van 

de EU opdat de Europese staten weer 

lichtende voorbeelden van vrijheid en 

democratie in de wereld kunnen worden; 

Or. de 

 

Amendement  350 

Martina Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is van mening dat de "Unie-

methode" de enige wetgevingsmethode is 

die waarborgt dat alle belangen, met 

name de gemeenschappelijke Europese 

belangen, in aanmerking worden 

genomen; verstaat onder "Unie-methode" 

dat de Commissie als uitvoerende macht 

wetgeving initieert, dat het Parlement en de 

Raad als vertegenwoordiging van resp. de 

burgers en de staten met meerderheid van 

stemmen beslissen, en dat het Hof van 

7. is van mening dat de "Unie-

methode" voor wetgeving de Europese 

belangen ten goede komt, en stelt ook vast 

dat het proces van "variabele geometrie" 
de gemeenschappelijke belangen van de 

lidstaten ten goede komt, en dat beide 

belangrijk zijn in het 

besluitvormingsproces van de EU; verstaat 

onder "Unie-methode" dat de Commissie 

als uitvoerende macht wetgeving initieert, 

dat het Parlement en de Raad als 
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Justitie toezicht uitoefent en de 

uiteindelijke rechterlijke toetsing uitvoert; 

vertegenwoordiging van resp. de burgers 

en de staten met meerderheid van stemmen 

beslissen, en dat het Hof van Justitie 

toezicht uitoefent en de uiteindelijke 

rechterlijke toetsing uitvoert; verstaat 

onder "variabele geometrie" de praktijk 

waarbij verschillende delen van de 

Europese Unie op verschillende niveaus 

en met een verschillende snelheid 

integreren, afhankelijk van de politieke 

situatie in ieder individueel land; ziet dit 

voorts als noodzakelijk, aangezien de 

Unie geen homogene staat is, maar een 

Unie van soevereine staten die een 

gemeenschappelijke Europese identiteit, 

cultuur en geschiedenis delen, maar die 

ook verenigd in verscheidenheid zijn; 

Or. en 

 

Amendement  351 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is van mening dat de "Unie-

methode" de enige wetgevingsmethode is 

die waarborgt dat alle belangen, met name 

de gemeenschappelijke Europese belangen, 

in aanmerking worden genomen; verstaat 

onder "Unie-methode" dat de Commissie 

als uitvoerende macht wetgeving initieert, 

dat het Parlement en de Raad als 

vertegenwoordiging van resp. de burgers 

en de staten met meerderheid van stemmen 

beslissen, en dat het Hof van Justitie 

toezicht uitoefent en de uiteindelijke 

rechterlijke toetsing uitvoert; 

7. is van mening dat de "Unie-

methode" de enige wetgevingsmethode is 

die waarborgt dat alle belangen, met name 

de gemeenschappelijke Europese belangen, 

in aanmerking worden genomen; verstaat 

onder "Unie-methode" dat de Commissie 

als uitvoerende macht wetgeving initieert, 

dat het Parlement en de Raad als 

vertegenwoordiging van resp. de burgers 

en de staten met meerderheid van stemmen 

beslissen, en dat het Hof van Justitie 

toezicht uitoefent en de uiteindelijke 

rechterlijke toetsing uitvoert; dringt erop 

aan dat er, met het oog op een hervorming 

van deze methode in het kader van een 

herziening van de Verdragen en naar het 

voorbeeld van wat het geval is in de 

nationale wetgevingen voor de respectieve 

parlementen, ook aan het Europees 
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Parlement – aangezien dit het enige 

orgaan is dat rechtstreeks door de burgers 

wordt gekozen – een daadwerkelijk recht 

van initiatief wordt verleend; 

Or. it 

 

Amendement  352 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is van mening dat de "Unie-

methode" de enige wetgevingsmethode is 

die waarborgt dat alle belangen, met 

name de gemeenschappelijke Europese 

belangen, in aanmerking worden 

genomen; verstaat onder "Unie-methode" 

dat de Commissie als uitvoerende macht 

wetgeving initieert, dat het Parlement en de 

Raad als vertegenwoordiging van resp. de 

burgers en de staten met meerderheid van 

stemmen beslissen, en dat het Hof van 

Justitie toezicht uitoefent en de 

uiteindelijke rechterlijke toetsing uitvoert; 

7. verstaat onder "Unie-methode" dat 

de Commissie als uitvoerende macht 

wetgeving initieert, dat het Parlement en de 

Raad als vertegenwoordiging van resp. de 

burgers en de staten met meerderheid van 

stemmen beslissen, en dat het Hof van 

Justitie toezicht uitoefent en de 

uiteindelijke rechterlijke toetsing uitvoert; 

Or. de 

 

Amendement  353 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is van mening dat de "Unie-

methode" de enige wetgevingsmethode is 

die waarborgt dat alle belangen, met name 

de gemeenschappelijke Europese belangen, 

in aanmerking worden genomen; verstaat 

onder "Unie-methode" dat de Commissie 

7. is van mening dat de "Unie-

methode" de enige wetgevingsmethode is 

die waarborgt dat alle belangen, met name 

de gemeenschappelijke Europese belangen, 

in aanmerking worden genomen; verstaat 

onder "Unie-methode" dat de Commissie 
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als uitvoerende macht wetgeving initieert, 

dat het Parlement en de Raad als 

vertegenwoordiging van resp. de burgers 

en de staten met meerderheid van stemmen 

beslissen, en dat het Hof van Justitie 

toezicht uitoefent en de uiteindelijke 

rechterlijke toetsing uitvoert; 

als uitvoerende macht wetgeving initieert, 

dat het Parlement en de Raad als 

vertegenwoordiging van resp. de burgers 

en de staten met meerderheid van stemmen 

beslissen, en dat het Hof van Justitie 

toezicht uitoefent en de uiteindelijke 

rechterlijke toetsing uitvoert; erkent dat 

een versnelde procedure moet worden 

ingesteld om te waarborgen dat zelfs in 

gevallen waarin spoed is vereist de "Unie-

methode" gerespecteerd wordt; 

Or. en 

 

Amendement  354 

Paulo Rangel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is van mening dat de "Unie-

methode" de enige wetgevingsmethode is 

die waarborgt dat alle belangen, met name 

de gemeenschappelijke Europese belangen, 

in aanmerking worden genomen; verstaat 

onder "Unie-methode" dat de Commissie 

als uitvoerende macht wetgeving initieert, 

dat het Parlement en de Raad als 

vertegenwoordiging van resp. de burgers 

en de staten met meerderheid van stemmen 

beslissen, en dat het Hof van Justitie 

toezicht uitoefent en de uiteindelijke 

rechterlijke toetsing uitvoert; 

7. is van mening dat de "Unie-

methode" de enige wetgevingsmethode is 

die waarborgt dat alle belangen, met name 

de gemeenschappelijke Europese belangen, 

in aanmerking worden genomen; verstaat 

onder "Unie-methode" de 

wetgevingsprocedure waarbij de 

Commissie als uitvoerende macht 

wetgeving initieert, het Parlement en de 

Raad als vertegenwoordiging van resp. de 

burgers en de staten met meerderheid van 

stemmen beslissen, waarbij 

unanimiteitsverplichtingen absolute 

uitzonderingen worden, en waarbij het 

Hof van Justitie toezicht uitoefent en de 

uiteindelijke rechterlijke toetsing uitvoert; 

Or. en 

 

Amendement  355 

Notis Marias 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is van mening dat de "Unie-

methode" de enige wetgevingsmethode is 

die waarborgt dat alle belangen, met 

name de gemeenschappelijke Europese 

belangen, in aanmerking worden 

genomen; verstaat onder "Unie-methode" 

dat de Commissie als uitvoerende macht 

wetgeving initieert, dat het Parlement en de 

Raad als vertegenwoordiging van resp. de 

burgers en de staten met meerderheid van 

stemmen beslissen, en dat het Hof van 

Justitie toezicht uitoefent en de 

uiteindelijke rechterlijke toetsing uitvoert; 

7. is van mening dat de huidige 

"Unie-methode" achterhaald en uiterst 

ondemocratisch is; verstaat onder "Unie-

methode" dat de Commissie als 

uitvoerende macht wetgeving initieert, dat 

het Parlement en de Raad als 

vertegenwoordiging van resp. de burgers 

en de staten met meerderheid van stemmen 

beslissen, en dat het Hof van Justitie 

toezicht uitoefent en de uiteindelijke 

rechterlijke toetsing uitvoert; 

Or. el 

 

Amendement  356 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is van mening dat de "Unie-

methode" de enige wetgevingsmethode is 

die waarborgt dat alle belangen, met name 

de gemeenschappelijke Europese belangen, 

in aanmerking worden genomen; verstaat 

onder "Unie-methode" dat de Commissie 

als uitvoerende macht wetgeving initieert, 

dat het Parlement en de Raad als 

vertegenwoordiging van resp. de burgers 

en de staten met meerderheid van stemmen 

beslissen, en dat het Hof van Justitie 

toezicht uitoefent en de uiteindelijke 

rechterlijke toetsing uitvoert; 

7. is van mening dat de "Unie-

methode" de enige wetgevingsmethode is 

die waarborgt dat alle belangen, met name 

de gemeenschappelijke Europese belangen, 

in aanmerking worden genomen; verstaat 

onder "Unie-methode" dat de Commissie 

in het kader van haar bevoegdheden als 

uitvoerende macht wetgeving initieert, dat 

het Parlement en de Raad als 

vertegenwoordiging van resp. de burgers 

en de staten met meerderheid van stemmen 

beslissen, en dat het Hof van Justitie 

toezicht uitoefent en de uiteindelijke 

rechterlijke toetsing uitvoert; 

Or. de 
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Amendement  357 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is van mening dat de "Unie-

methode" de enige wetgevingsmethode is 

die waarborgt dat alle belangen, met name 

de gemeenschappelijke Europese belangen, 

in aanmerking worden genomen; verstaat 

onder "Unie-methode" dat de Commissie 

als uitvoerende macht wetgeving initieert, 

dat het Parlement en de Raad als 

vertegenwoordiging van resp. de burgers 

en de staten met meerderheid van stemmen 

beslissen, en dat het Hof van Justitie 

toezicht uitoefent en de uiteindelijke 

rechterlijke toetsing uitvoert; 

7. is van mening dat de "Unie-

methode" de wetgevingsmethode is die 

waarborgt dat alle belangen, met name de 

gemeenschappelijke Europese belangen, 

formeel in aanmerking worden genomen; 

verstaat onder "Unie-methode" dat de 

Commissie als uitvoerende macht 

wetgeving initieert, dat het Parlement en de 

Raad als vertegenwoordiging van resp. de 

burgers en de lidstaten in codecisie met 

meerderheid van stemmen beslissen, en dat 

het Hof van Justitie toezicht uitoefent en de 

uiteindelijke rechterlijke toetsing uitvoert; 

Or. en 

 

Amendement  358 

György Schöpflin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is van mening dat de "Unie-

methode" de enige wetgevingsmethode is 

die waarborgt dat alle belangen, met name 

de gemeenschappelijke Europese belangen, 

in aanmerking worden genomen; verstaat 

onder "Unie-methode" dat de Commissie 

als uitvoerende macht wetgeving initieert, 

dat het Parlement en de Raad als 

vertegenwoordiging van resp. de burgers 

en de staten met meerderheid van stemmen 

beslissen, en dat het Hof van Justitie 

toezicht uitoefent en de uiteindelijke 

rechterlijke toetsing uitvoert; 

7. is van mening dat de "Unie-

methode" niet de enige 

wetgevingsmethode is die waarborgt dat 

alle belangen, met name de 

gemeenschappelijke Europese belangen, in 

aanmerking worden genomen; verstaat 

onder "Unie-methode" dat de Commissie 

als uitvoerende macht wetgeving initieert, 

dat het Parlement en de Raad als 

vertegenwoordiging van resp. de burgers 

en de staten met meerderheid van stemmen 

beslissen, en dat het Hof van Justitie 

toezicht uitoefent en de uiteindelijke 

rechterlijke toetsing uitvoert; 
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Or. en 

 

Amendement  359 

Eleftherios Synadinos 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is van mening dat de "Unie-

methode" de enige wetgevingsmethode is 

die waarborgt dat alle belangen, met name 

de gemeenschappelijke Europese belangen, 

in aanmerking worden genomen; verstaat 

onder "Unie-methode" dat de Commissie 

als uitvoerende macht wetgeving initieert, 

dat het Parlement en de Raad als 

vertegenwoordiging van resp. de burgers 

en de staten met meerderheid van stemmen 

beslissen, en dat het Hof van Justitie 

toezicht uitoefent en de uiteindelijke 

rechterlijke toetsing uitvoert; 

7. is van mening dat de "Unie-

methode" de enige wetgevingsmethode is 

die waarborgt dat alle belangen, met name 

de gemeenschappelijke Europese belangen, 

in aanmerking worden genomen; verstaat 

onder "Unie-methode" dat de Commissie 

als uitvoerende macht wetgeving initieert, 

dat het Parlement en de Raad als 

vertegenwoordiging van resp. de burgers 

en de staten met meerderheid van stemmen 

beslissen, en dat het Hof van Justitie 

toezicht uitoefent en de uiteindelijke 

procedurele toetsing uitvoert; 

Or. el 

 

Amendement  360 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro 

Silva Pereira 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is van mening dat de "Unie-

methode" de enige wetgevingsmethode is 

die waarborgt dat alle belangen, met name 

de gemeenschappelijke Europese belangen, 

in aanmerking worden genomen; verstaat 

onder "Unie-methode" dat de Commissie 

als uitvoerende macht wetgeving initieert, 

dat het Parlement en de Raad als 

vertegenwoordiging van resp. de burgers 

en de staten met meerderheid van stemmen 

7. is van mening dat de "Unie-

methode" de enige democratische 

wetgevingsmethode is die waarborgt dat de 

gemeenschappelijke Europese belangen 

prevaleren; verstaat onder "Unie-methode" 

dat de Commissie als uitvoerende macht 

wetgeving initieert, dat het Parlement en de 

Raad als vertegenwoordiging van resp. de 

burgers en de staten met meerderheid van 

stemmen beslissen, en dat het Hof van 
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beslissen, en dat het Hof van Justitie 

toezicht uitoefent en de uiteindelijke 

rechterlijke toetsing uitvoert; 

Justitie toezicht uitoefent en de 

uiteindelijke rechterlijke toetsing uitvoert; 

Or. en 

 

Amendement  361 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is van mening dat de "Unie-

methode" de enige wetgevingsmethode is 

die waarborgt dat alle belangen, met name 

de gemeenschappelijke Europese belangen, 

in aanmerking worden genomen; verstaat 

onder "Unie-methode" dat de Commissie 

als uitvoerende macht wetgeving initieert, 

dat het Parlement en de Raad als 

vertegenwoordiging van resp. de burgers 

en de staten met meerderheid van stemmen 

beslissen, en dat het Hof van Justitie 

toezicht uitoefent en de uiteindelijke 

rechterlijke toetsing uitvoert; 

7. is van mening dat de "Unie-

methode" de enige wetgevingsmethode is 

die waarborgt dat alle belangen, met name 

de gemeenschappelijke Europese belangen, 

in aanmerking worden genomen; verstaat 

onder "Unie-methode" dat de Commissie 

als uitvoerende macht wetgeving initieert, 

dat het Parlement en de Raad als 

vertegenwoordiging van resp. de burgers 

en de staten met eenparigheid van 

stemmen beslissen, en dat het Hof van 

Justitie toezicht uitoefent en de 

uiteindelijke rechterlijke toetsing uitvoert; 

Or. en 

 

Amendement  362 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. is daarom van mening dat de 

Europese Commissie bepalingen in het 

leven moet roepen die het schema van een 

commissaris per lidstaat opheffen en een 

organigram moet aannemen dat zorgt 

voor doeltreffendheid en efficiëntie en dat 

de werkterreinen van de houders van een 
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communautaire portefeuille 

rationaliseert; meent dat hetgeen dat 

reeds is uiteengezet in het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie daarom als basis kan worden 

genomen; 

Or. es 

 

Amendement  363 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. onderstreept het fundamentele 

belang dat de lidstaten zich houden aan 

het Europese Recht, en is van mening dat 

de correcte implementatie hiervan 

zorgvuldiger moet worden uitgevoerd en 

bewaakt door de Commissie en het 

Europese Parlement; 

Or. en 

 

Amendement  364 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. pleit voor een flexibel netwerk 

waaraan de afzonderlijke lidstaten 

naargelang hun mogelijkheden kunnen 

deelnemen; 

Or. de 
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Amendement  365 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. acht het onder deze 

omstandigheden essentieel het streven 

naar een "steeds hechter verbond tussen 

de volkeren van Europa" (art. 1 VEU) 

andermaal te bekrachtigen, teneinde de 

tendens in de richting van desintegratie 

tegen te gaan en eens te meer de morele, 

politieke en historische redenen voor de 

Europese Unie alsmede de constitutionele 

aard ervan te belichten; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  366 

György Schöpflin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. acht het onder deze 

omstandigheden essentieel het streven naar 

een "steeds hechter verbond tussen de 

volkeren van Europa" (art. 1 VEU) 

andermaal te bekrachtigen, teneinde de 

tendens in de richting van desintegratie 

tegen te gaan en eens te meer de morele, 

politieke en historische redenen voor de 

Europese Unie alsmede de constitutionele 

aard ervan te belichten; 

8. acht het onder deze 

omstandigheden essentieel het streven naar 

een "steeds hechter verbond tussen de 

volkeren van Europa" (art. 1 VEU) 

andermaal te bekrachtigen, teneinde de 

tendens in de richting van desintegratie 

tegen te gaan en eens te meer de morele, 

politieke en historische redenen voor de 

Europese Unie alsmede de constitutionele 

aard ervan te belichten; niet in de laatste 

plaats door het verzamelen van alle 

verschillende meningen die in Europa 

gehoord worden en door hiermee volledig 

rekening te houden om de legitimiteit van 

het Europese project te vergroten; 

Or. en 
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Amendement  367 

Martina Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. acht het onder deze 

omstandigheden essentieel het streven 

naar een "steeds hechter verbond tussen 

de volkeren van Europa" (art. 1 VEU) 
andermaal te bekrachtigen, teneinde de 

tendens in de richting van desintegratie 

tegen te gaan en eens te meer de morele, 

politieke en historische redenen voor de 

Europese Unie alsmede de constitutionele 

aard ervan te belichten; 

8. bekrachtigt andermaal het streven 

naar een unie tussen de volkeren van 

Europa, waarbij de overeenkomsten 

alsmede de unieke individuele kenmerken 

worden gevierd en gerespecteerd, waarbij 

de lidstaten en de wensen van hun 

burgers worden gerespecteerd, waarbij 

een sociaal en betrokken Europa wordt 

nagestreefd, alleen op deze wijze kunnen 

we op meer harmonieuze wijze 

samenwerken, teneinde de tendens in de 

richting van desintegratie tegen te gaan en 

eens te meer de morele, politieke en 

historische redenen voor de Europese Unie 

alsmede de constitutionele aard ervan te 

belichten; 

Or. en 

 

Amendement  368 

Helmut Scholz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. acht het onder deze 

omstandigheden essentieel het streven naar 

een "steeds hechter verbond tussen de 

volkeren van Europa" (art. 1 VEU) 

andermaal te bekrachtigen, teneinde de 

tendens in de richting van desintegratie 

tegen te gaan en eens te meer de morele, 

politieke en historische redenen voor de 

Europese Unie alsmede de constitutionele 

aard ervan te belichten; 

8. acht het onder deze 

omstandigheden niet alleen van essentieel 

belang om het streven naar een "steeds 

hechter verbond tussen de volkeren van 

Europa" (art. 1 VEU) andermaal te 

bekrachtigen, teneinde de tendens in de 

richting van desintegratie tegen te gaan, 

maar ook om de wezenlijke betekenis van 

een dergelijke benadering te belichten, 

waarbij het doel zou moeten zijn de 
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Europese Unie een constitutioneel 

raamwerk te bieden dat onderschreven 

wordt door haar volkeren en niet alleen 

door de staatshoofden en de 

regeringsleiders van de lidstaten; 

Or. en 

 

Amendement  369 

Barbara Spinelli 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. acht het onder deze 

omstandigheden essentieel het streven naar 

een "steeds hechter verbond tussen de 

volkeren van Europa" (art. 1 VEU) 

andermaal te bekrachtigen, teneinde de 

tendens in de richting van desintegratie 

tegen te gaan en eens te meer de morele, 

politieke en historische redenen voor de 

Europese Unie alsmede de constitutionele 

aard ervan te belichten; 

8. acht het onder deze 

omstandigheden niet alleen van essentieel 

belang om het streven naar een "steeds 

hechter verbond tussen de volkeren van 

Europa" (art. 1 VEU) andermaal te 

bekrachtigen, teneinde de tendens in de 

richting van desintegratie tegen te gaan, 

maar ook om de wezenlijke betekenis van 

een dergelijke benadering te belichten, 

waarbij het doel zou moeten zijn de 

Europese Unie een constitutioneel kader 

te bieden dat onderschreven wordt door 

haar volkeren en niet alleen door de 

staatshoofden en de regeringsleiders van 

de lidstaten; 

Or. en 

 

Amendement  370 

Max Andersson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. acht het onder deze 

omstandigheden essentieel het streven 

naar een "steeds hechter verbond tussen de 

8. acht het essentieel te bekrachtigen 

dat de Europese burgers het recht hebben 

om hun eigen toekomst te sturen en dat de 
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volkeren van Europa" (art. 1 VEU) 

andermaal te bekrachtigen, teneinde de 

tendens in de richting van desintegratie 

tegen te gaan en eens te meer de morele, 

politieke en historische redenen voor de 

Europese Unie alsmede de constitutionele 

aard ervan te belichten; 

beschrijving van een "steeds hechter 

verbond" (art. 1 VEU) niet bedoeld is om 

de burgers te beperken in hun vrijheid en 

politieke rechten; 

Or. sv 

 

Amendement  371 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. acht het onder deze 

omstandigheden essentieel het streven 

naar een "steeds hechter verbond tussen 

de volkeren van Europa" (art. 1 VEU) 

andermaal te bekrachtigen, teneinde de 

tendens in de richting van desintegratie 

tegen te gaan en eens te meer de morele, 

politieke en historische redenen voor de 

Europese Unie alsmede de constitutionele 

aard ervan te belichten; 

8. meent dat de besluitvorming in de 

Europese Unie drastisch moet veranderen 
teneinde de tendens in de richting van 

desintegratie tegen te gaan en de morele, 

politieke en historische redenen voor de 

Europese Unie alsmede de constitutionele 

aard ervan te herdefiniëren; 

Or. el 

 

Amendement  372 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. acht het onder deze 

omstandigheden essentieel het streven naar 

een "steeds hechter verbond tussen de 

volkeren van Europa" (art. 1 VEU) 

andermaal te bekrachtigen, teneinde de 

tendens in de richting van desintegratie 

8. acht het onder deze 

omstandigheden essentieel het streven naar 

een "steeds hechter verbond tussen de 

volkeren van Europa" (art. 1 VEU) te 

heroverwegen en te herevalueren, 

teneinde de lidstaten in de gelegenheid te 
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tegen te gaan en eens te meer de morele, 

politieke en historische redenen voor de 

Europese Unie alsmede de constitutionele 

aard ervan te belichten; 

stellen de vrijheid en veiligheid van hun 

burgers te waarborgen, hun welstand te 

bevorderen en bij te dragen aan een 

vreedzaam en welvarend Europa; 

Or. de 

 

Amendement  373 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. dringt erop aan de gehele 

betekenis van de fundamentele 

uitdrukking "Volkeren van Europa" te 

herstellen en zich te bezinnen over de 

invloed van de territoriale spanningen in 

de lidstaten op deze tendens tot 

desintegratie; is van mening dat het niet 

gemakkelijk is voor degenen die er niet in 

geslaagd zijn de eigen diversiteit in hun 

land te integreren, het Europese project 

extra stabiliteit geven; 

Or. es 

 

Amendement  374 

Dennis de Jong 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. benadrukt dat verdragswijzigingen 

dan wel voorstellen tot uitbreiding van de 

Europese Unie niet alleen goedkeuring 

vereisen door de nationale parlementen, 

maar, afhankelijk van de nationale 

mogelijkheden, ook voorgelegd worden 

aan de burgers via referenda; 
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Or. nl 

 

Amendement  375 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. stelt voor de vereisten voor het 

invoeren van nauwere en gestructureerde 

samenwerking minder restrictief te 

maken, onder meer door het verlagen van 

het minimumaantal deelnemende 

lidstaten; 

Or. en 

 

Amendement  376 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 ter. dringt er hiertoe en in lijn met de 

inhoud van het "Manifest van 

Straatsburg", dat werd ondertekend door 

een aanzienlijk aantal leden van het 

Europees Parlement, vertegenwoordigers 

van de traditionele nationale 

minderheden waartoe meer dan 70 

miljoen Europeanen behoren, bij de 

gemeenschapsinstellingen op aan om een 

actievere rol te spelen in het vinden van 

de oplossing van dit soort politieke 

spanningen wanneer de conflicten in de 

lidstaten zijn gevorderd tot een 

onomkeerbare situatie; is van mening dat 

voor dit soort politieke conflicten in de 

hervorming van de Unie een 

arbitragesysteem moet worden 

opgenomen waardoor een gang naar de 
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rechter wordt vermeden; is tevens van 

mening dat de arbitrage op schema's moet 

zijn gebaseerd die internationaal worden 

gebruikt voor dit soort situaties en het 

beginsel dient dat de bij het conflict 

betrokken partijen het debat en de vrije 

meningsuiting erover niet mogen 

dwarsbomen en niet unilateraal een 

standpunt of een oplossing mogen 

opleggen, te stimuleren in 

overeenstemming met de beginselen van 

de zogenoemde "duidelijkheidswet" van 

Canada; 

Or. es 

 

Amendement  377 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. stelt voor bij de volgende 

herziening van de Verdragen de huidige 

ongeordende "variabele geometrie", 

d.w.z. "Europa à la carte" te 

rationaliseren door een einde te maken 

aan de ontwrichtende praktijk van opt-

outs, opt-ins en uitzonderingen; 

Schrappen 

Or. de 

 

Amendement  378 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. stelt voor bij de volgende 

herziening van de Verdragen de huidige 

ongeordende "variabele geometrie", 

Schrappen 
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d.w.z. "Europa à la carte" te 

rationaliseren door een einde te maken 

aan de ontwrichtende praktijk van opt-

outs, opt-ins en uitzonderingen; 

Or. en 

 

Amendement  379 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. stelt voor bij de volgende 

herziening van de Verdragen de huidige 

ongeordende "variabele geometrie", 

d.w.z. "Europa à la carte" te 

rationaliseren door een einde te maken 

aan de ontwrichtende praktijk van opt-

outs, opt-ins en uitzonderingen; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  380 

Diane James 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. stelt voor bij de volgende 

herziening van de Verdragen de huidige 

ongeordende "variabele geometrie", 

d.w.z. "Europa à la carte" te 

rationaliseren door een einde te maken 

aan de ontwrichtende praktijk van opt-

outs, opt-ins en uitzonderingen; 

Schrappen 

Or. en 

 



 

AM\1109252NL.docx 25/187 PE592.325v02-00 

 NL 

Amendement  381 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. stelt voor bij de volgende 

herziening van de Verdragen de huidige 

ongeordende "variabele geometrie", d.w.z. 

"Europa à la carte" te rationaliseren door 

een einde te maken aan de ontwrichtende 

praktijk van opt-outs, opt-ins en 

uitzonderingen; 

9. stelt voor bij de volgende 

herziening van de Verdragen de huidige 

ongeordende "variabele geometrie", d.w.z. 

"Europa à la carte" te rationaliseren door 

een einde te maken aan de ontwrichtende 

praktijk van opt-outs, opt-ins en 

uitzonderingen of, indien dat niet mogelijk 

is, althans aan alle lidstaten, met het oog 

op een volledige gelijkheid tussen deze, 

dezelfde bevoegdheden en voorrechten te 

verlenen; 

Or. it 

 

Amendement  382 

Max Andersson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. stelt voor bij de volgende 

herziening van de Verdragen de huidige 

ongeordende "variabele geometrie", d.w.z. 

"Europa à la carte" te rationaliseren door 

een einde te maken aan de ontwrichtende 

praktijk van opt-outs, opt-ins en 

uitzonderingen; 

9. stelt voor bij de volgende 

herziening van de Verdragen de huidige 

"variabele geometrie" te versterken, om de 

Unie zo doeltreffender te maken; 

Or. sv 

 

Amendement  383 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 
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Ontwerpresolutie Amendement 

9. stelt voor bij de volgende 

herziening van de Verdragen de huidige 

ongeordende "variabele geometrie", d.w.z. 

"Europa à la carte" te rationaliseren door 

een einde te maken aan de ontwrichtende 

praktijk van opt-outs, opt-ins en 

uitzonderingen; 

9. stelt voor bij de volgende 

herziening van de Verdragen de huidige 

"variabele geometrie" alsook de opt-outs, 

opt-ins en uitzonderingen te rationaliseren 

en te veralgemenen; 

Or. el 

 

Amendement  384 

Martina Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. stelt voor bij de volgende 

herziening van de Verdragen de huidige 

ongeordende "variabele geometrie", 

d.w.z. "Europa à la carte" te 

rationaliseren door een einde te maken 

aan de ontwrichtende praktijk van opt-

outs, opt-ins en uitzonderingen; 

9. stelt voor bij de volgende 

herziening van de Verdragen te 

onderzoeken of deze verdragen in deze 

beproevende tijd nog steeds voldoen, en 

om als deze niet meer voldoen de dialoog 

te starten over deze problemen en hoe wij 

als Unie van gelijken deze problemen 

kunnen aanpakken; 

Or. en 

 

Amendement  385 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Mercedes Bresso, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 

Ramón Jáuregui Atondo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. stelt voor bij de volgende 

herziening van de Verdragen de huidige 

ongeordende "variabele geometrie", 

d.w.z. "Europa à la carte" te 

9. stelt voor dat er bij de volgende 

herziening van de Verdragen een eind 

moet komen aan opt-outs van individuele 

lidstaten op het niveau van primaire EU-
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rationaliseren door een einde te maken 

aan de ontwrichtende praktijk van opt-

outs, opt-ins en uitzonderingen; 

wetgeving; 

Or. en 

 

Amendement  386 

György Schöpflin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. stelt voor bij de volgende 

herziening van de Verdragen de huidige 

ongeordende "variabele geometrie", d.w.z. 

"Europa à la carte" te rationaliseren door 

een einde te maken aan de ontwrichtende 

praktijk van opt-outs, opt-ins en 

uitzonderingen; 

9. stelt voor bij de volgende 

herziening van de Verdragen de huidige 

ongeordende "variabele geometrie", d.w.z. 

"Europa à la carte" te rationaliseren; 

Or. en 

 

Amendement  387 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. stelt voor bij de volgende 

herziening van de Verdragen de huidige 

ongeordende "variabele geometrie", 

d.w.z. "Europa à la carte" te 

rationaliseren door een einde te maken aan 

de ontwrichtende praktijk van opt-outs, 

opt-ins en uitzonderingen; 

9. stelt voor bij de volgende 

herziening van de Verdragen de huidige 

storende verschillen opnieuw te 

structureren door een einde te maken aan 

de praktijk van opt-outs, opt-ins en 

uitzonderingen; 

Or. de 
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Amendement  388 

Rainer Wieland 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. stelt voor bij de volgende 

herziening van de Verdragen de huidige 

ongeordende "variabele geometrie", d.w.z. 

"Europa à la carte" te rationaliseren door 

een einde te maken aan de ontwrichtende 

praktijk van opt-outs, opt-ins en 

uitzonderingen; 

9. stelt voor bij de volgende 

herziening van de Verdragen de huidige 

ongeordende "variabele geometrie" te 

rationaliseren door een einde te maken aan 

de praktijk van opt-outs, opt-ins en 

uitzonderingen; 

Or. de 

 

Amendement  389 

Eleftherios Synadinos 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. stelt voor bij de volgende 

herziening van de Verdragen de huidige 

ongeordende "variabele geometrie", d.w.z. 

"Europa à la carte" te rationaliseren door 

een einde te maken aan de ontwrichtende 

praktijk van opt-outs, opt-ins en 

uitzonderingen; 

9. stelt voor bij de volgende 

herziening van de Verdragen de huidige 

ongeordende "variabele geometrie", d.w.z. 

"Europa à la carte" te rationaliseren door 

de ontwrichtende praktijk van opt-outs, 

opt-ins en uitzonderingen te 

heroverwegen; 

Or. el 

 

Amendement  390 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. stelt voor bij de volgende 9. stelt voor bij de volgende 
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herziening van de Verdragen de huidige 

ongeordende "variabele geometrie", d.w.z. 

"Europa à la carte" te rationaliseren door 

een einde te maken aan de ontwrichtende 

praktijk van opt-outs, opt-ins en 

uitzonderingen; 

herziening van de Verdragen de huidige 

ongeordende "variabele geometrie", d.w.z. 

"Europa à la carte" te reorganiseren door 

een einde te maken aan de ontwrichtende 

praktijk van opt-outs, opt-ins en 

uitzonderingen; 

Or. en 

 

Amendement  391 

Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. stelt voor bij de volgende 

herziening van de Verdragen de huidige 

ongeordende "variabele geometrie", d.w.z. 

"Europa à la carte" te rationaliseren door 

een einde te maken aan de ontwrichtende 

praktijk van opt-outs, opt-ins en 

uitzonderingen; 

9. stelt voor bij de volgende 

herziening van de Verdragen de huidige 

ongeordende "variabele geometrie" te 

rationaliseren door een einde te maken aan 

de ontwrichtende praktijk van opt-outs, 

opt-ins en uitzonderingen; 

Or. en 

 

Amendement  392 

Danuta Maria Hübner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 bis. is van mening dat de reikwijdte 

van de toekomstige instellingen, 

beleidsmaatregelen en instrumenten van 

de EMU zoals gedefinieerd in het nieuwe 

Verdrag van toepassing dient te zijn op 

alle lidstaten, behalve in het geval er 

specifieke uitzonderingen of 

overgangsperioden voor lidstaten nodig of 

gerechtvaardigd geacht worden, en op een 

uitzonderlijke en tijdelijke basis; 
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Or. en 

 

Amendement  393 

Dennis de Jong 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 bis. onderstreept dat lidstaten zelf 

moeten gaan over publieke diensten, zoals 

sociale huisvesting, zorg, water, 

elektriciteit, openbaar vervoer, internet en 

onderwijs en alle andere kernfuncties 

welke burgers van algemeen belang 

achten; 

Or. nl 

 

Amendement  394 

Dennis de Jong 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 ter. acht het noodzakelijk dat lidstaten 

om sociale dumping tegen te gaan zelf 

hun arbeidsmarkt kunnen regelen, zelfs 

als dit in noodsituaties een tijdelijke 

opschorting van het vrij verkeer van 

werknemers betekent; benadrukt dat 

lidstaten zelf gaan over de controles op de 

werkplek om illegale uitbuitingspraktijken 

te bestrijden; 

Or. nl 

 

Amendement  395 

Danuta Maria Hübner 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 ter. is van mening dat het nieuwe 

verdrag moet voorzien in adequate 

mechanismen, onder 

verantwoordelijkheid van de Commissie, 

om: de consistentie van alle Europese 

beleidsmaatregelen te waarborgen, de 

integriteit van de interne markt in stand te 

houden en discriminatie tegen lidstaten 

die nog geen lid zijn van de eurozone te 

voorkomen; 

Or. en 

 

Amendement  396 

Diane James 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. beveelt aan in plaats van deze 

talloze uitzonderingen een soort 

"geassocieerde status" voor te stellen aan 

de staten in de periferie die alleen langs 

de zijlijn, dus bij bepaalde specifieke 

beleidsmaatregelen van de Unie, willen 

meedoen; deze status zou gepaard moeten 

gaan met verplichtingen die 

overeenkomen met de desbetreffende 

rechten; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  397 

György Schöpflin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 
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Ontwerpresolutie Amendement 

10. beveelt aan in plaats van deze 

talloze uitzonderingen een soort 

"geassocieerde status" voor te stellen aan 

de staten in de periferie die alleen langs 

de zijlijn, dus bij bepaalde specifieke 

beleidsmaatregelen van de Unie, willen 

meedoen; deze status zou gepaard moeten 

gaan met verplichtingen die 

overeenkomen met de desbetreffende 

rechten; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  398 

Martina Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. beveelt aan in plaats van deze 

talloze uitzonderingen een soort 

"geassocieerde status" voor te stellen aan 

de staten in de periferie die alleen langs 

de zijlijn, dus bij bepaalde specifieke 

beleidsmaatregelen van de Unie, willen 

meedoen; deze status zou gepaard moeten 

gaan met verplichtingen die 

overeenkomen met de desbetreffende 

rechten; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  399 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui 

Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 
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Ontwerpresolutie Amendement 

10. beveelt aan in plaats van deze 

talloze uitzonderingen een soort 

"geassocieerde status" voor te stellen aan 

de staten in de periferie die alleen langs 

de zijlijn, dus bij bepaalde specifieke 

beleidsmaatregelen van de Unie, willen 

meedoen; deze status zou gepaard moeten 

gaan met verplichtingen die 

overeenkomen met de desbetreffende 

rechten; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  400 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. beveelt aan in plaats van deze 

talloze uitzonderingen een soort 

"geassocieerde status" voor te stellen aan 

de staten in de periferie die alleen langs de 

zijlijn, dus bij bepaalde specifieke 

beleidsmaatregelen van de Unie, willen 

meedoen; deze status zou gepaard moeten 

gaan met verplichtingen die overeenkomen 

met de desbetreffende rechten; 

10. beveelt aan in plaats van deze 

talloze uitzonderingen een soort 

"geassocieerde status" voor te stellen aan 

de staten in de periferie die alleen langs de 

zijlijn, dus bij bepaalde specifieke 

beleidsmaatregelen van de Unie, willen 

meedoen; deze status zou gepaard moeten 

gaan met verplichtingen die overeenkomen 

met de desbetreffende rechten die 

verplichtingen moeten bevatten op het 

gebied van financiering van de 

gemeenschapsinstellingen, de 

begrotingsdiscipline en de fiscale 

coördinatie, naleving van de regels inzake 

de werking van de eengemaakte markt en 

de concurrentie en versnelde 

mechanismen voor een volledige 

integratie van de betrokkenen, en dat 

vanuit die geassocieerde status; 

Or. es 
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Amendement  401 

Mercedes Bresso, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. beveelt aan in plaats van deze 

talloze uitzonderingen een soort 

"geassocieerde status" voor te stellen aan 

de staten in de periferie die alleen langs de 

zijlijn, dus bij bepaalde specifieke 

beleidsmaatregelen van de Unie, willen 

meedoen; deze status zou gepaard moeten 

gaan met verplichtingen die overeenkomen 

met de desbetreffende rechten; 

10. beveelt aan in plaats van 

individuele opt-outs een nieuw soort 

lidmaatschap voor te stellen aan de staten 

die alleen bij bepaalde specifieke 

beleidsmaatregelen van de Unie willen 

meedoen; dit type lidmaatschap, met een 

beperkte betrokkenheid bij het 

besluitvormingsproces, zou gepaard 

moeten gaan met verplichtingen die 

overeenkomen met de desbetreffende 

rechten, zoals het bijdragen aan de EU-

begroting en het respecteren van de 

fundamentele waarden en de vier 

vrijheden van de Unie;  

Or. en 

 

Amendement  402 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Constance Le Grip, Alain 

Lamassoure 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. beveelt aan in plaats van deze 

talloze uitzonderingen een soort 

"geassocieerde status" voor te stellen aan 

de staten in de periferie die alleen langs 

de zijlijn, dus bij bepaalde specifieke 

beleidsmaatregelen van de Unie, willen 

meedoen; deze status zou gepaard moeten 

gaan met verplichtingen die 

overeenkomen met de desbetreffende 

rechten; 

10. beveelt aan dat in plaats van deze 

talloze uitzonderingen een instrument of 

zelfs een status ontwikkeld zou moeten 

worden om een kring van partners op te 

zetten rondom de EU voor landen die nog 

niet tot de Unie kunnen of willen 

toetreden; 

Or. en 
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Amendement  403 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. beveelt aan in plaats van deze 

talloze uitzonderingen een soort 

"geassocieerde status" voor te stellen aan 

de staten in de periferie die alleen langs de 

zijlijn, dus bij bepaalde specifieke 

beleidsmaatregelen van de Unie, willen 

meedoen; deze status zou gepaard moeten 

gaan met verplichtingen die overeenkomen 

met de desbetreffende rechten; 

10. beveelt aan in plaats van deze 

talloze uitzonderingen een soort 

"geassocieerde status" voor te stellen aan 

de staten die alleen langs de zijlijn, dus bij 

bepaalde specifieke beleidsmaatregelen 

van de Unie, willen meedoen; deze status 

zou gepaard moeten gaan met 

verplichtingen die overeenkomen met de 

desbetreffende rechten, in de eerste plaats 

naleving van de rechtsstaat en het vrije 

verkeer van personen; 

Or. en 

 

Amendement  404 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. beveelt aan in plaats van deze 

talloze uitzonderingen een soort 

"geassocieerde status" voor te stellen aan 

de staten in de periferie die alleen langs de 

zijlijn, dus bij bepaalde specifieke 

beleidsmaatregelen van de Unie, willen 

meedoen; deze status zou gepaard moeten 

gaan met verplichtingen die 

overeenkomen met de desbetreffende 

rechten; 

10. beveelt aan in plaats van deze 

talloze uitzonderingen een bijzondere, nog 

nader in te vullen status voor te stellen aan 

de staten in de periferie die alleen langs de 

zijlijn, dus bij bepaalde specifieke 

beleidsmaatregelen van de Unie, willen 

meedoen; 

Or. de 
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Amendement  405 

Rainer Wieland 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. beveelt aan in plaats van deze 

talloze uitzonderingen een soort 

"geassocieerde status" voor te stellen aan 

de staten in de periferie die alleen langs de 

zijlijn, dus bij bepaalde specifieke 

beleidsmaatregelen van de Unie, willen 

meedoen; deze status zou gepaard moeten 

gaan met verplichtingen die overeenkomen 

met de desbetreffende rechten; 

10. beveelt aan een soort 

"geassocieerde status" voor te stellen aan 

de staten in de periferie die alleen langs de 

zijlijn, dus bij bepaalde specifieke 

beleidsmaatregelen van de Unie, willen 

meedoen; deze status zou gepaard moeten 

gaan met verplichtingen die overeenkomen 

met de desbetreffende rechten; 

Or. de 

 

Amendement  406 

Andrey Kovatchev 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. beveelt aan in plaats van deze 

talloze uitzonderingen een soort 

"geassocieerde status" voor te stellen aan 

de staten in de periferie die alleen langs de 

zijlijn, dus bij bepaalde specifieke 

beleidsmaatregelen van de Unie, willen 

meedoen; deze status zou gepaard moeten 

gaan met verplichtingen die overeenkomen 

met de desbetreffende rechten; 

10. beveelt aan in plaats van deze 

talloze uitzonderingen een soort 

"geassocieerde status" voor te stellen aan 

de staten die alleen langs de zijlijn, dus bij 

bepaalde specifieke beleidsmaatregelen 

van de Unie, willen meedoen; deze status 

zou gepaard moeten gaan met 

verplichtingen die overeenkomen met de 

desbetreffende rechten; 

Or. bg 

Amendement  407 

Viviane Reding 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. meent dat de beste structuur van 

een toekomstbestendige Europese Unie 

zou bestaan uit open concentrische cirkels 

met een centrale cirkel van lidstaten die 

alle beleidsmaatregelen van de Unie 

delen, een tweede cirkel van lidstaten die 

niet alle beleidsmaatregelen van de Unie 

delen, omgeven door een ring bevriende 

staten waarmee de lidstaten alles kunnen 

delen behalve de instellingen; 

Or. en 

 

Amendement  408 

Paulo Rangel, Constance Le Grip, Alain Lamassoure 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. is van mening dat de mogelijkheid 

van gedifferentieerde integratie open 

gehouden zou moeten worden voor alle 

lidstaten, als deze in staat en bereid zijn 

om de gemeenschappelijke doelstellingen 

van de Unie te bevorderen; stelt echter 

vast dat een dergelijke gedifferentieerde 

integratie enkel zou moeten variëren in 

tijdsschaal, om een duidelijke en 

uniforme tenuitvoerlegging van de 

Verdragen te waarborgen; 

Or. en 

 

Amendement  409 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Constance Le Grip, Alain 

Lamassoure 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 10 ter. is van mening dat het 

enkelvoudige institutionele kader moet 

worden behouden en dat iedere vorm van 

flexibiliteit gericht moet zijn op het 

bereiken van de gemeenschappelijke 

doelstellingen van de Unie, zonder het 

beginsel van gelijkheid van alle burgers 

en lidstaten te ondermijnen; 

Or. en 

 

Amendement  410 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ramón Jáuregui 

Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. stelt vast dat dit type 

"geassocieerde status" ook een van de 

mogelijke oplossingen zou kunnen 

vormen om tegemoet te komen aan de 

wens van de meerderheid van de burgers 

van het Verenigd Koninkrijk om de EU te 

verlaten; benadrukt dat deze wens 

gerespecteerd moet worden, gezien het feit 

dat de uittreding van het Verenigd 

Koninkrijk, als een van de grotere 

lidstaten en als grootste niet tot de 

eurozone behorende lid, van invloed is op 

de kracht en het institutionele evenwicht 

van de Unie – een nieuwe situatie die de 

noodzaak van een herziening van de 

Verdragen des te groter maakt; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  411 

György Schöpflin 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. stelt vast dat dit type 

"geassocieerde status" ook een van de 

mogelijke oplossingen zou kunnen 

vormen om tegemoet te komen aan de 

wens van de meerderheid van de burgers 

van het Verenigd Koninkrijk om de EU te 

verlaten; benadrukt dat deze wens 

gerespecteerd moet worden, gezien het feit 

dat de uittreding van het Verenigd 

Koninkrijk, als een van de grotere 

lidstaten en als grootste niet tot de 

eurozone behorende lid, van invloed is op 

de kracht en het institutionele evenwicht 

van de Unie – een nieuwe situatie die de 

noodzaak van een herziening van de 

Verdragen des te groter maakt; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  412 

Max Andersson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. stelt vast dat dit type 

"geassocieerde status" ook een van de 

mogelijke oplossingen zou kunnen 

vormen om tegemoet te komen aan de 

wens van de meerderheid van de burgers 

van het Verenigd Koninkrijk om de EU te 

verlaten; benadrukt dat deze wens 

gerespecteerd moet worden, gezien het feit 

dat de uittreding van het Verenigd 

Koninkrijk, als een van de grotere 

lidstaten en als grootste niet tot de 

eurozone behorende lid, van invloed is op 

de kracht en het institutionele evenwicht 

van de Unie – een nieuwe situatie die de 

noodzaak van een herziening van de 

11. is van mening dat tegemoet moet 

worden gekomen aan de wens van de 

meerderheid van de burgers van Groot-

Brittannië om de EU te verlaten en dat 

hen een eerlijke overeenkomst moet 

worden geboden die voor beide partijen 

gunstig is; 
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Verdragen des te groter maakt; 

Or. sv 

 

Amendement  413 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. stelt vast dat dit type 

"geassocieerde status" ook een van de 

mogelijke oplossingen zou kunnen 

vormen om tegemoet te komen aan de 

wens van de meerderheid van de burgers 

van het Verenigd Koninkrijk om de EU te 

verlaten; benadrukt dat deze wens 

gerespecteerd moet worden, gezien het feit 

dat de uittreding van het Verenigd 

Koninkrijk, als een van de grotere 

lidstaten en als grootste niet tot de 

eurozone behorende lid, van invloed is op 

de kracht en het institutionele evenwicht 

van de Unie – een nieuwe situatie die de 

noodzaak van een herziening van de 

Verdragen des te groter maakt; 

11. stelt vast dat dit type 

"geassocieerde status" een goede basis zou 

zijn voor samenwerking tussen het 

Verenigd Koninkrijk en de EU met 

wederzijdse voordelen, en de veiligheid in 

Europa zou kunnen bevorderen; 

Or. pl 

 

Amendement  414 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Constance Le Grip, Alain 

Lamassoure 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. stelt vast dat dit type 

"geassocieerde status" ook een van de 

mogelijke oplossingen zou kunnen vormen 

om tegemoet te komen aan de wens van de 

meerderheid van de burgers van het 

11. stelt vast dat het nieuwe instrument 

of de nieuwe status ook een van de 

mogelijke oplossingen zou kunnen vormen 

om tegemoet te komen aan de wens van de 

meerderheid van de burgers van het 
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Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten; 

benadrukt dat deze wens gerespecteerd 

moet worden, gezien het feit dat de 

uittreding van het Verenigd Koninkrijk, 

als een van de grotere lidstaten en als 

grootste niet tot de eurozone behorende 

lid, van invloed is op de kracht en het 

institutionele evenwicht van de Unie – een 

nieuwe situatie die de noodzaak van een 

herziening van de Verdragen des te groter 

maakt; 

Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten; 

Or. en 

 

Amendement  415 

Mercedes Bresso 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. stelt vast dat dit type 

"geassocieerde status" ook een van de 

mogelijke oplossingen zou kunnen vormen 

om tegemoet te komen aan de wens van de 

meerderheid van de burgers van het 

Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten; 

benadrukt dat deze wens gerespecteerd 

moet worden, gezien het feit dat de 

uittreding van het Verenigd Koninkrijk, 

als een van de grotere lidstaten en als 

grootste niet tot de eurozone behorende 

lid, van invloed is op de kracht en het 

institutionele evenwicht van de Unie – een 

nieuwe situatie die de noodzaak van een 

herziening van de Verdragen des te groter 

maakt; 

11. stelt vast dat dit nieuwe type 

lidmaatschap ook een van de mogelijke 

oplossingen zou kunnen vormen om 

tegemoet te komen aan de wens van een 

kleine meerderheid van de burgers van het 

Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten; 

Or. en 

 

Amendement  416 

Rainer Wieland 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. stelt vast dat dit type 

"geassocieerde status" ook een van de 

mogelijke oplossingen zou kunnen vormen 

om tegemoet te komen aan de wens van de 

meerderheid van de burgers van het 

Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten; 

benadrukt dat deze wens gerespecteerd 

moet worden, gezien het feit dat de 

uittreding van het Verenigd Koninkrijk, als 

een van de grotere lidstaten en als grootste 

niet tot de eurozone behorende lid, van 

invloed is op de kracht en het institutionele 

evenwicht van de Unie – een nieuwe 

situatie die de noodzaak van een 

herziening van de Verdragen des te groter 

maakt; 

11. stelt vast dat dit type 

"geassocieerde status" ook een van de 

mogelijke oplossingen zou kunnen vormen 

om tegemoet te komen aan de wens van de 

meerderheid van de burgers van het 

Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten; 

benadrukt dat de uittreding van het 

Verenigd Koninkrijk, als een van de 

grotere lidstaten en als grootste niet tot de 

eurozone behorende lid, van invloed is op 

de kracht en het institutionele evenwicht 

van de Unie; 

Or. de 

 

Amendement  417 

Martina Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. stelt vast dat dit type 

"geassocieerde status" ook een van de 

mogelijke oplossingen zou kunnen 

vormen om tegemoet te komen aan de 

wens van de meerderheid van de burgers 

van het Verenigd Koninkrijk om de EU te 

verlaten; benadrukt dat deze wens 

gerespecteerd moet worden, gezien het feit 

dat de uittreding van het Verenigd 

Koninkrijk, als een van de grotere 

lidstaten en als grootste niet tot de 

eurozone behorende lid, van invloed is op 

de kracht en het institutionele evenwicht 

van de Unie – een nieuwe situatie die de 

noodzaak van een herziening van de 

11. stelt vast dat de keuze van kiezers 

in het Verenigd Koninkrijk om de EU te 

verlaten niet representatief is voor alle 

regio's die gestemd hebben; is van mening 

dat het meerderheidsbesluit om de EU te 

verlaten, gerespecteerd moet worden, net 

als de wensen van de mensen in bepaalde 

gebieden die gestemd hebben om in de EU 

te blijven, en benadrukt dat de stem van 

de mensen in Noord-Ierland en Schotland 

gerespecteerd moet worden krachtens het 

toestemmingsprincipe; 
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Verdragen des te groter maakt; 

Or. en 

 

Amendement  418 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. stelt vast dat dit type 

"geassocieerde status" ook een van de 

mogelijke oplossingen zou kunnen vormen 

om tegemoet te komen aan de wens van de 

meerderheid van de burgers van het 

Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten; 

benadrukt dat deze wens gerespecteerd 

moet worden, gezien het feit dat de 

uittreding van het Verenigd Koninkrijk, als 

een van de grotere lidstaten en als grootste 

niet tot de eurozone behorende lid, van 

invloed is op de kracht en het institutionele 

evenwicht van de Unie – een nieuwe 

situatie die de noodzaak van een 

herziening van de Verdragen des te groter 

maakt; 

11. stelt vast dat dit type status ook een 

van de mogelijke oplossingen zou kunnen 

vormen om tegemoet te komen aan de 

wens van de meerderheid van de burgers 

van het Verenigd Koninkrijk om de EU te 

verlaten; benadrukt dat deze wens 

gerespecteerd moet worden, gezien het feit 

dat de uittreding van het Verenigd 

Koninkrijk, als een van de grotere lidstaten 

en als grootste niet tot de eurozone 

behorende lid, van invloed is op de kracht 

en het institutionele evenwicht van de 

Unie; 

Or. de 

 

Amendement  419 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. stelt vast dat dit type 

"geassocieerde status" ook een van de 

mogelijke oplossingen zou kunnen vormen 

om tegemoet te komen aan de wens van de 

meerderheid van de burgers van het 

Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten; 

11. stelt vast dat dit type 

"geassocieerde status" ook een van de 

mogelijke oplossingen zou kunnen vormen 

om tegemoet te komen aan de wens van de 

meerderheid van de burgers van het 

Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten; 
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benadrukt dat deze wens gerespecteerd 

moet worden, gezien het feit dat de 

uittreding van het Verenigd Koninkrijk, als 

een van de grotere lidstaten en als grootste 

niet tot de eurozone behorende lid, van 

invloed is op de kracht en het institutionele 

evenwicht van de Unie – een nieuwe 

situatie die de noodzaak van een herziening 

van de Verdragen des te groter maakt; 

benadrukt dat deze wens gerespecteerd 

moet worden, gezien het feit dat de 

uittreding van het Verenigd Koninkrijk, als 

een van de grotere lidstaten en als grootste 

niet tot de eurozone behorende lid, van 

invloed is op de kracht en het institutionele 

evenwicht van de Unie – een nieuwe 

situatie die de noodzaak van een herziening 

van de Verdragen des te groter maakt, 

waarbij de belangen van de burger en de 

democratie voorop moeten staan; 

Or. el 

 

Amendement  420 

Richard Corbett 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. stelt vast dat dit type 

"geassocieerde status" ook een van de 

mogelijke oplossingen zou kunnen vormen 

om tegemoet te komen aan de wens van de 

meerderheid van de burgers van het 

Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten; 

benadrukt dat deze wens gerespecteerd 

moet worden, gezien het feit dat de 

uittreding van het Verenigd Koninkrijk, als 

een van de grotere lidstaten en als grootste 

niet tot de eurozone behorende lid, van 

invloed is op de kracht en het institutionele 

evenwicht van de Unie – een nieuwe 

situatie die de noodzaak van een herziening 

van de Verdragen des te groter maakt; 

11. stelt vast dat dit type 

"geassocieerde status" ook een van de 

mogelijke oplossingen zou kunnen vormen 

om tegemoet te komen aan de wens van de 

meerderheid van mensen die er in het 

recente referendum in het Verenigd 

Koninkrijk voor hebben gekozen om de 

EU te verlaten; hierbij in aanmerking 

nemend dat 48,1 % ervoor stemde om in 

de EU te blijven; stelt vast dat de 

uittreding van het Verenigd Koninkrijk, als 

een van de grotere lidstaten en als grootste 

niet tot de eurozone behorende lid, van 

invloed is op de kracht en het institutionele 

evenwicht van de Unie – een nieuwe 

situatie die de noodzaak van een herziening 

van de Verdragen des te groter maakt; 

Or. en 

 

Amendement  421 

Diane James 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. stelt vast dat dit type 

"geassocieerde status" ook een van de 

mogelijke oplossingen zou kunnen 

vormen om tegemoet te komen aan de 

wens van de meerderheid van de burgers 

van het Verenigd Koninkrijk om de EU te 

verlaten; benadrukt dat deze wens 

gerespecteerd moet worden, gezien het feit 

dat de uittreding van het Verenigd 

Koninkrijk, als een van de grotere lidstaten 

en als grootste niet tot de eurozone 

behorende lid, van invloed is op de kracht 

en het institutionele evenwicht van de Unie 

– een nieuwe situatie die de noodzaak van 

een herziening van de Verdragen des te 

groter maakt; 

11. benadrukt dat de wens van de 

meerderheid van burgers in het Verenigd 

Koninkrijk om de EU te verlaten, 

gerespecteerd moet worden, gezien het feit 

dat de uittreding van het Verenigd 

Koninkrijk, als een van de grotere lidstaten 

en als grootste niet tot de eurozone 

behorende lid, van invloed is op de kracht 

en het institutionele evenwicht van de Unie 

– een nieuwe situatie die de noodzaak van 

een herziening van de Verdragen des te 

groter maakt, en de hieropvolgende 

uiteenvalling van de Unie; 

Or. en 

 

Amendement  422 

Barbara Spinelli 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. stelt vast dat dit type 

"geassocieerde status" ook een van de 

mogelijke oplossingen zou kunnen vormen 

om tegemoet te komen aan de wens van de 

meerderheid van de burgers van het 

Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten; 

benadrukt dat deze wens gerespecteerd 

moet worden, gezien het feit dat de 

uittreding van het Verenigd Koninkrijk, als 

een van de grotere lidstaten en als grootste 

niet tot de eurozone behorende lid, van 

invloed is op de kracht en het institutionele 

evenwicht van de Unie – een nieuwe 

situatie die de noodzaak van een herziening 

van de Verdragen des te groter maakt; 

11. stelt vast dat dit type 

"geassocieerde status" een van de 

mogelijke oplossingen zou kunnen vormen 

om tegemoet te komen aan de wens van de 

meerderheid van de burgers van het 

Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten; 

benadrukt dat deze wens gerespecteerd 

moet worden, gezien het feit dat de 

uittreding van het Verenigd Koninkrijk, als 

een van de grotere lidstaten en als grootste 

niet tot de eurozone behorende lid, van 

invloed is op de kracht en het institutionele 

evenwicht van de Unie – een nieuwe 

situatie die de noodzaak van een herziening 

van de Verdragen des te groter maakt; 
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Or. en 

 

Amendement  423 

Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. stelt vast dat dit type "geassocieerde 

status" ook een van de mogelijke 

oplossingen zou kunnen vormen om 

tegemoet te komen aan de wens van de 

meerderheid van de burgers van het 

Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten; 

benadrukt dat deze wens gerespecteerd 

moet worden, gezien het feit dat de 

uittreding van het Verenigd Koninkrijk, als 

een van de grotere lidstaten en als grootste 

niet tot de eurozone behorende lid, van 

invloed is op de kracht en het institutionele 

evenwicht van de Unie – een nieuwe 

situatie die de noodzaak van een herziening 

van de Verdragen des te groter maakt; 

11. stelt vast dat deze "geassocieerde 

status" ook een van de mogelijke 

oplossingen zou kunnen vormen om 

tegemoet te komen aan de wens van de 

meerderheid van de burgers van het 

Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten; 

benadrukt dat deze wens gerespecteerd 

moet worden, gezien het feit dat de 

uittreding van het Verenigd Koninkrijk, als 

een van de grotere lidstaten en als grootste 

niet tot de eurozone behorende lid, van 

invloed is op de kracht en het institutionele 

evenwicht van de Unie – een nieuwe 

situatie die de noodzaak van een herziening 

van de Verdragen des te groter maakt; 

Or. en 

 

Amendement  424 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 11 bis. benadrukt de noodzaak om de 

politieke en institutionele evolutie in 

koninkrijken, zoals in Schotland, die 

duidelijk hebben laten blijken dat zij bij de 

Unie willen blijven, op de voet te volgen; 

is van mening dat vanaf het moment dat 

een dergelijke wens wordt uitgedrukt 

tijdens een juridisch en democratisch 

advies, een mechanisme voor versnelde 
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toetreding in het leven moet worden 

geroepen, waarbij eerst de geassocieerde 

status automatisch moet worden 

toegekend en waarop het vetoprincipe, dat 

wordt ingezet bij gewone kandidaten voor 

toetreding tot de Unie, niet van toepassing 

is; 

Or. es 

 

Amendement  425 

Barbara Spinelli 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 11 bis. merkt op dat de bevolking van 

Noord-Ierland en Schotland er in ruime 

meerderheid voor gestemd heeft om in de 

EU te blijven en eerbiedigt deze keuze; 

meent dat er een aanpassing moet worden 

gevonden waarmee Noord-Ierland zijn 

lidmaatschap van de Europese Unie 

behoudt; roept de EU ertoe op het 

vredesproces in Ierland op proactieve 

wijze te blijven ondersteunen en te 

voorzien in de voortzetting ervan in alle 

onderhandelingen over de Britse 

terugtrekking; benadrukt dat een 

dergelijke aanpassing ook moet worden 

gevonden wat Schotland wanneer diens 

inwoners hun wens in die richting te 

kennen geven; 

Or. en 

 

Amendement  426 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 11 bis. meent dat de EU Schotland, 

Noord-Ierland en Gibraltar moet helpen 

om binnen (of zo betrokken mogelijk bij) 

de EU te blijven met betrekking tot hun 

democratische wens, zowel in het geval 

dat zij hun huidige nationale status 

behouden als wanneer zij op 

democratische wijze besluiten deze te 

wijzigen; 

Or. en 

 

Amendement  427 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 11 bis. constateert dat de benoeming van 

EP-lid Guy Verhofstadt als "waarnemer 

van het Europees Parlement voor de 

Brexit-onderhandelingen" het resultaat is 

van ondoorzichtige 

achterkamertjespolitiek in het Europees 

Parlement en niet van een besluit van de 

plenaire vergadering; 

Or. de 

 

Amendement  428 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. onderstreept dat zolang de 

Verdragen van toepassing zijn op het 

Verenigd Koninkrijk, het land aan alle 

12. onderstreept dat zolang de 

Verdragen van toepassing zijn op het 

Verenigd Koninkrijk, het land aan alle 
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besluitvorming van de Unie via haar 

instellingen blijft deelnemen, met 

uitzondering van de onderhandelingen en 

het akkoord over zijn eigen uittreding; is 

van mening dat er tijdelijke regelingen 

nodig zijn met betrekking tot de 

participatie van het VK in de Europese 

besluitvorming, daar het politiek gezien 

moeilijk is om een lidstaat die bezig is de 

EU te verlaten, toe te staan invloed uit te 

oefenen op beslissingen met betrekking tot 

de Unie waarvan het land zelf binnenkort 

geen lid meer zal zijn; 

besluitvorming van de Unie via haar 

instellingen blijft deelnemen, met 

uitzondering van de onderhandelingen en 

het akkoord over zijn eigen uittreding; 

Or. de 

 

Amendement  429 

Martina Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. onderstreept dat zolang de 

Verdragen van toepassing zijn op het 

Verenigd Koninkrijk, het land aan alle 

besluitvorming van de Unie via haar 

instellingen blijft deelnemen, met 

uitzondering van de onderhandelingen en 

het akkoord over zijn eigen uittreding; is 

van mening dat er tijdelijke regelingen 

nodig zijn met betrekking tot de 

participatie van het VK in de Europese 

besluitvorming, daar het politiek gezien 

moeilijk is om een lidstaat die bezig is de 

EU te verlaten, toe te staan invloed uit te 

oefenen op beslissingen met betrekking tot 

de Unie waarvan het land zelf binnenkort 

geen lid meer zal zijn; 

12. onderstreept dat zolang de 

Verdragen van toepassing zijn op het 

Verenigd Koninkrijk, het land aan alle 

besluitvorming van de Unie via haar 

instellingen blijft deelnemen, met 

uitzondering van de onderhandelingen en 

het akkoord over zijn eigen uittreding; 

Or. en 

 

Amendement  430 

Diane James 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. onderstreept dat zolang de 

Verdragen van toepassing zijn op het 

Verenigd Koninkrijk, het land aan alle 

besluitvorming van de Unie via haar 

instellingen blijft deelnemen, met 

uitzondering van de onderhandelingen en 

het akkoord over zijn eigen uittreding; is 

van mening dat er tijdelijke regelingen 

nodig zijn met betrekking tot de 

participatie van het VK in de Europese 

besluitvorming, daar het politiek gezien 

moeilijk is om een lidstaat die bezig is de 

EU te verlaten, toe te staan invloed uit te 

oefenen op beslissingen met betrekking tot 

de Unie waarvan het land zelf binnenkort 

geen lid meer zal zijn; 

12. onderstreept dat zolang de 

Verdragen van toepassing zijn op het 

Verenigd Koninkrijk, het land aan alle 

besluitvorming van de Unie via haar 

instellingen blijft deelnemen, met 

uitzondering van de onderhandelingen en 

het akkoord over zijn eigen uittreding; 

Or. en 

 

Amendement  431 

Morten Messerschmidt, Ashley Fox, Ulrike Trebesius 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. onderstreept dat zolang de 

Verdragen van toepassing zijn op het 

Verenigd Koninkrijk, het land aan alle 

besluitvorming van de Unie via haar 

instellingen blijft deelnemen, met 

uitzondering van de onderhandelingen en 

het akkoord over zijn eigen uittreding; is 

van mening dat er tijdelijke regelingen 

nodig zijn met betrekking tot de 

participatie van het VK in de Europese 

besluitvorming, daar het politiek gezien 

moeilijk is om een lidstaat die bezig is de 

EU te verlaten, toe te staan invloed uit te 

oefenen op beslissingen met betrekking tot 

12. onderstreept dat zolang de 

Verdragen van toepassing zijn op het 

Verenigd Koninkrijk, het land aan alle 

besluitvorming van de Unie via haar 

instellingen blijft deelnemen, met 

uitzondering van de onderhandelingen en 

het akkoord over zijn eigen uittreding; 
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de Unie waarvan het land zelf binnenkort 

geen lid meer zal zijn; 

Or. en 

 

Amendement  432 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. onderstreept dat zolang de 

Verdragen van toepassing zijn op het 

Verenigd Koninkrijk, het land aan alle 

besluitvorming van de Unie via haar 

instellingen blijft deelnemen, met 

uitzondering van de onderhandelingen en 

het akkoord over zijn eigen uittreding; is 

van mening dat er tijdelijke regelingen 

nodig zijn met betrekking tot de 

participatie van het VK in de Europese 

besluitvorming, daar het politiek gezien 

moeilijk is om een lidstaat die bezig is de 

EU te verlaten, toe te staan invloed uit te 

oefenen op beslissingen met betrekking tot 

de Unie waarvan het land zelf binnenkort 

geen lid meer zal zijn; 

12. onderstreept dat zolang de 

Verdragen van toepassing zijn op het 

Verenigd Koninkrijk, het land aan alle 

besluitvorming van de Unie via haar 

instellingen blijft deelnemen, met 

uitzondering van de onderhandelingen en 

het akkoord over zijn eigen uittreding, 

hetgeen volledig in lijn is met de 

Verdragen; 

Or. pl 

 

Amendement  433 

Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. onderstreept dat zolang de 

Verdragen van toepassing zijn op het 

Verenigd Koninkrijk, het land aan alle 

besluitvorming van de Unie via haar 

instellingen blijft deelnemen, met 

12. onderstreept dat zolang de 

Verdragen van toepassing zijn op het 

Verenigd Koninkrijk, het land aan alle 

besluitvorming binnen de EU-instellingen 

blijft deelnemen, met uitzondering van de 
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uitzondering van de onderhandelingen en 

het akkoord over zijn eigen uittreding; is 

van mening dat er tijdelijke regelingen 

nodig zijn met betrekking tot de 

participatie van het VK in de Europese 

besluitvorming, daar het politiek gezien 

moeilijk is om een lidstaat die bezig is de 

EU te verlaten, toe te staan invloed uit te 

oefenen op beslissingen met betrekking tot 

de Unie waarvan het land zelf binnenkort 

geen lid meer zal zijn; 

onderhandelingen en het akkoord over zijn 

eigen uittreding; is van mening dat er 

gedurende de 

uittredingsonderhandelingen tijdelijke 

regelingen nodig zijn met betrekking tot de 

participatie van het VK in de Europese 

besluitvorming, daar het politiek gezien 

moeilijk is om een lidstaat die bezig is de 

EU te verlaten, toe te staan invloed uit te 

oefenen op beslissingen met betrekking tot 

de Unie waarvan het land zelf binnenkort 

geen lid meer zal zijn; stelt voor dat 

alvorens er een formeel besluit wordt 

genomen, er een informeel overleg 

plaatsvindt om inzichtelijk te maken wat 

het besluit zou zijn zonder deelname van 

het VK; 

Or. en 

 

Amendement  434 

Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. onderstreept dat zolang de 

Verdragen van toepassing zijn op het 

Verenigd Koninkrijk, het land aan alle 

besluitvorming van de Unie via haar 

instellingen blijft deelnemen, met 

uitzondering van de onderhandelingen en 

het akkoord over zijn eigen uittreding; is 

van mening dat er tijdelijke regelingen 

nodig zijn met betrekking tot de 

participatie van het VK in de Europese 

besluitvorming, daar het politiek gezien 

moeilijk is om een lidstaat die bezig is de 

EU te verlaten, toe te staan invloed uit te 

oefenen op beslissingen met betrekking tot 

de Unie waarvan het land zelf binnenkort 

geen lid meer zal zijn; 

12. onderstreept dat zolang de 

Verdragen van toepassing zijn op het 

Verenigd Koninkrijk, het land aan alle 

besluitvorming van de Unie via haar 

instellingen blijft deelnemen, met 

uitzondering van de onderhandelingen en 

het akkoord over zijn eigen uittreding; is 

van mening dat er tijdelijke regelingen 

nodig zijn met betrekking tot de 

participatie van het VK in de Europese 

besluitvorming, daar het politiek gezien 

moeilijk is om een lidstaat die bezig is de 

EU te verlaten, toe te staan invloed uit te 

oefenen op beslissingen met betrekking tot 

de Unie waarvan het land zelf binnenkort 

geen lid meer zal zijn; herinnert aan het 

beginsel van loyale samenwerking zoals 

vastgelegd in de Verdragen (artikel 4, lid 
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3, VEU); 

Or. en 

 

Amendement  435 

Jérôme Lavrilleux, Arnaud Danjean, Marc Joulaud, Franck Proust, Michel Dantin, 

Brice Hortefeux, Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye, Maurice 

Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tokia Saïfi, Anne Sander, Renaud Muselier 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. onderstreept dat zolang de 

Verdragen van toepassing zijn op het 

Verenigd Koninkrijk, het land aan alle 

besluitvorming van de Unie via haar 

instellingen blijft deelnemen, met 

uitzondering van de onderhandelingen en 

het akkoord over zijn eigen uittreding; is 

van mening dat er tijdelijke regelingen 

nodig zijn met betrekking tot de 

participatie van het VK in de Europese 

besluitvorming, daar het politiek gezien 

moeilijk is om een lidstaat die bezig is de 

EU te verlaten, toe te staan invloed uit te 

oefenen op beslissingen met betrekking tot 

de Unie waarvan het land zelf binnenkort 

geen lid meer zal zijn; 

12. onderstreept dat zolang de 

Verdragen van toepassing zijn op het 

Verenigd Koninkrijk, het land aan alle 

besluitvorming van de Unie via haar 

instellingen blijft deelnemen, met 

uitzondering van de onderhandelingen en 

het akkoord over zijn eigen uittreding; is 

van mening dat er tijdelijke regelingen 

nodig zijn met betrekking tot de 

participatie van het VK in de Europese 

besluitvorming, daar het politiek gezien 

moeilijk is om een lidstaat die bezig is de 

EU te verlaten, toe te staan invloed uit te 

oefenen, in het bijzonder bij de 

stemmingen in het Europees Parlement, 
op beslissingen die bindend zijn voor de 

toekomst van de Unie, waarvan het land 

zelf binnenkort geen lid meer zal zijn; 

Or. fr 

 

Amendement  436 

Jérôme Lavrilleux 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. onderstreept dat zolang de 

Verdragen van toepassing zijn op het 

12. onderstreept dat zolang de 

Verdragen van toepassing zijn op het 



 

PE592.325v02-00 54/187 AM\1109252NL.docx 

NL 

Verenigd Koninkrijk, het land aan alle 

besluitvorming van de Unie via haar 

instellingen blijft deelnemen, met 

uitzondering van de onderhandelingen en 

het akkoord over zijn eigen uittreding; is 

van mening dat er tijdelijke regelingen 

nodig zijn met betrekking tot de 

participatie van het VK in de Europese 

besluitvorming, daar het politiek gezien 

moeilijk is om een lidstaat die bezig is de 

EU te verlaten, toe te staan invloed uit te 

oefenen op beslissingen met betrekking tot 

de Unie waarvan het land zelf binnenkort 

geen lid meer zal zijn; 

Verenigd Koninkrijk, het land aan alle 

besluitvorming van de Unie via haar 

instellingen blijft deelnemen, met 

uitzondering van de onderhandelingen en 

het akkoord over zijn eigen uittreding; is 

van mening dat er tijdelijke regelingen 

nodig zijn met betrekking tot de 

participatie van het VK in de Europese 

besluitvorming, daar het politiek gezien 

moeilijk is om een lidstaat die bezig is de 

EU te verlaten, toe te staan invloed uit te 

oefenen, in het bijzonder bij de 

stemmingen in het Europees Parlement, 
op beslissingen die bindend zijn voor de 

toekomst van de Unie, waarvan het land 

zelf binnenkort geen lid meer zal zijn; 

Or. fr 

 

Amendement  437 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mercedes Bresso, 

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. onderstreept dat zolang de 

Verdragen van toepassing zijn op het 

Verenigd Koninkrijk, het land aan alle 

besluitvorming van de Unie via haar 

instellingen blijft deelnemen, met 

uitzondering van de onderhandelingen en 

het akkoord over zijn eigen uittreding; is 

van mening dat er tijdelijke regelingen 

nodig zijn met betrekking tot de 

participatie van het VK in de Europese 

besluitvorming, daar het politiek gezien 

moeilijk is om een lidstaat die bezig is de 

EU te verlaten, toe te staan invloed uit te 

oefenen op beslissingen met betrekking tot 

de Unie waarvan het land zelf binnenkort 

geen lid meer zal zijn; 

12. onderstreept dat zolang de 

Verdragen van toepassing zijn op het 

Verenigd Koninkrijk, het land aan alle 

besluitvorming binnen de EU-instellingen 

blijft deelnemen, met uitzondering van de 

onderhandelingen en het akkoord over zijn 

eigen uittreding; is van mening dat er 

gedurende de 

uittredingsonderhandelingen tijdelijke 

regelingen overwogen moeten worden met 

betrekking tot de participatie van het VK in 

de Europese besluitvorming, daar het 

politiek gezien moeilijk is om een lidstaat 

die bezig is de EU te verlaten, toe te staan 

invloed uit te oefenen op beslissingen met 

betrekking tot de Unie waarvan het land 

zelf binnenkort geen lid meer zal zijn; 

Or. en 
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Amendement  438 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. onderstreept dat zolang de 

Verdragen van toepassing zijn op het 

Verenigd Koninkrijk, het land aan alle 

besluitvorming van de Unie via haar 

instellingen blijft deelnemen, met 

uitzondering van de onderhandelingen en 

het akkoord over zijn eigen uittreding; is 

van mening dat er tijdelijke regelingen 

nodig zijn met betrekking tot de 

participatie van het VK in de Europese 

besluitvorming, daar het politiek gezien 

moeilijk is om een lidstaat die bezig is de 

EU te verlaten, toe te staan invloed uit te 

oefenen op beslissingen met betrekking tot 

de Unie waarvan het land zelf binnenkort 

geen lid meer zal zijn; 

12. onderstreept dat zolang de 

Verdragen van toepassing zijn op het 

Verenigd Koninkrijk, het land, indien het 

dat wenst, aan alle besluitvorming van de 

Unie via haar instellingen blijft deelnemen, 

met uitzondering van de onderhandelingen 

en het akkoord over zijn eigen uittreding; is 

van mening dat er tijdelijke regelingen 

nodig zijn met betrekking tot de 

participatie van het VK in de Europese 

besluitvorming, daar het politiek gezien 

moeilijk is om een lidstaat die bezig is de 

EU te verlaten, toe te staan invloed uit te 

oefenen op beslissingen met betrekking tot 

de Unie waarvan het land zelf binnenkort 

geen lid meer zal zijn; 

Or. el 

 

Amendement  439 

Richard Corbett 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. onderstreept dat zolang de 

Verdragen van toepassing zijn op het 

Verenigd Koninkrijk, het land aan alle 

besluitvorming van de Unie via haar 

instellingen blijft deelnemen, met 

uitzondering van de onderhandelingen en 

het akkoord over zijn eigen uittreding; is 

van mening dat er tijdelijke regelingen 

nodig zijn met betrekking tot de 

participatie van het VK in de Europese 

12. onderstreept dat zolang de 

Verdragen van toepassing zijn op het 

Verenigd Koninkrijk, het land aan alle 

besluitvorming van de Unie via haar 

instellingen blijft deelnemen, met 

uitzondering van de onderhandelingen en 

het akkoord over zijn eigen uittreding; is 

van mening dat er mogelijk tijdelijke 

regelingen nodig zijn met betrekking tot de 

participatie van het VK in de 
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besluitvorming, daar het politiek gezien 

moeilijk is om een lidstaat die bezig is de 

EU te verlaten, toe te staan invloed uit te 

oefenen op beslissingen met betrekking tot 

de Unie waarvan het land zelf binnenkort 

geen lid meer zal zijn; 

besluitvorming van de Raad, daar het 

politiek gezien moeilijk is om een lidstaat 

die bezig is de EU te verlaten, toe te staan 

invloed uit te oefenen op beslissingen met 

betrekking tot de Unie waarvan het land 

zelf binnenkort geen lid meer zal zijn; 

Or. en 

 

Amendement  440 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. onderstreept dat zolang de 

Verdragen van toepassing zijn op het 

Verenigd Koninkrijk, het land aan alle 

besluitvorming van de Unie via haar 

instellingen blijft deelnemen, met 

uitzondering van de onderhandelingen en 

het akkoord over zijn eigen uittreding; is 

van mening dat er tijdelijke regelingen 

nodig zijn met betrekking tot de 

participatie van het VK in de Europese 

besluitvorming, daar het politiek gezien 

moeilijk is om een lidstaat die bezig is de 

EU te verlaten, toe te staan invloed uit te 

oefenen op beslissingen met betrekking tot 

de Unie waarvan het land zelf binnenkort 

geen lid meer zal zijn; 

12. onderstreept dat zolang de 

Verdragen van toepassing zijn op het 

Verenigd Koninkrijk, het land aan alle 

besluitvorming van de Unie via haar 

instellingen blijft deelnemen, met 

uitzondering van de onderhandelingen en 

het akkoord over zijn eigen uittreding; is 

van mening dat er tijdelijke regelingen 

worden voorzien met betrekking tot de 

participatie van het VK in de Europese 

besluitvorming, daar het politiek gezien 

moeilijk is om een lidstaat die bezig is de 

EU te verlaten, toe te staan invloed uit te 

oefenen op beslissingen met betrekking tot 

de Unie waarvan het land zelf binnenkort 

geen lid meer zal zijn; 

Or. en 

 

Amendement  441 

Jérôme Lavrilleux 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 – punt 1 (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1) vraagt de invoering van een status 
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van "waarnemer" die van toepassing is 

op alle vertegenwoordigers van het 

Verenigd Koninkrijk, verkozen of 

benoemd, in de instellingen van de 

Europese Unie; door die status zullen de 

genoemde vertegenwoordigers, tot de 

uittrede van het Verenigd Koninkrijk uit 

de Europese Unie, kunnen deelnemen 

aan de debatten zonder echter deel te 

nemen aan de besluitvorming, met name 

wat betreft de stemmingen in het 

Europees Parlement en de Raad van de 

Europese Unie; stelt voor dat de 

Commissie constitutionele zaken van het 

Europees Parlement het mandaat krijgt 

om de modaliteiten te bepalen van die 

status van waarnemer voor alle 

instellingen; 

Or. fr 

 

Amendement  442 

Jérôme Lavrilleux, Françoise Grossetête 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 – punt 2 (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2) vraagt dat de zetel van het 

Europees Geneesmiddelenbureau, die 

zich momenteel in Londen bevindt, wordt 

verplaatst naar een andere lidstaat; 

Or. fr 

 

Amendement  443 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 12 bis. herinnert aan het feit dat de 
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oprichting van de Europese Unie 

geworteld is in de vier vrijheden, namelijk 

het vrije verkeer van goederen, het vrije 

verkeer van diensten, de vrijheid van 

vestiging, het vrije verkeer van personen 

(en burgerschap), waaronder het vrije 

verkeer van werknemers en het vrije 

verkeer van kapitaal; wijst er derhalve op 

dat zowel de onderhandelingen als de 

uiteindelijke overeenkomst met betrekking 

tot de uittreding van het VK uit de Unie, 

alsook het toekomstige kader voor de 

toekomstige banden de wezenlijke 

ondeelbaarheid hiervan zouden moeten 

respecteren; 

Or. en 

 

Amendement  444 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 12 bis. verwacht derhalve dat het 

Verenigd Koninkrijk bij de indiening van 

zijn verzoek om uittreding overeenkomstig 

artikel 50 VEU uitlegt hoe het zich in de 

Raad denkt te gaan opstellen bij het 

overleg en de besluitvorming over lopende 

wetgevingsdossiers, teneinde de 

ontwikkeling van de EU-27 niet te 

belemmeren; 

Or. de 

 

Amendement  445 

Constance Le Grip 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 12 bis. herinnert aan de keuze van de 

burgers van het Verenigd Koninkrijk om 

de Europese Unie te verlaten; vraagt dat 

de zetel van de Europese Bankautoriteit 

en die van het Europees 

Geneesmiddelenbureau, beide in Londen, 

worden verplaatst naar een andere 

lidstaat; 

Or. fr 

 

Amendement  446 

Martina Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 12 bis. erkent de unieke situatie van het 

Ierse eiland in het Brexit-proces en de 

mogelijke bedreigingen voor het Ierse 

vredesproces; de EU moet samenwerken 

met de Ierse regering en de uitvoerende 

commissie van Noord-Ierland om te 

proberen deze bedreigingen met alle 

mogelijke middelen te voorkomen; 

Or. en 

 

Amendement  447 

Francesc Gambús 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 12 bis. verwerpt elke hypothetische 

onderhandeling met het Verenigd 

Koninkrijk in verband met haar verblijf in 

de Europese Unie tegen andere 
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voorwaarden dan de voorwaarden die 

vóór de Brexit van toepassing waren; 

Or. es 

 

Amendement  448 

Jérôme Lavrilleux, Marc Joulaud, Brice Hortefeux, Philippe Juvin, Franck Proust, 

Françoise Grossetête, Michel Dantin, Michèle Alliot-Marie, Tokia Saïfi, Anne Sander, 

Maurice Ponga, Angélique Delahaye, Elisabeth Morin-Chartier, Renaud Muselier 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 12 bis. vraagt dat de zetel van het 

Europees Geneesmiddelenbureau, die 

zich momenteel in Londen bevindt, wordt 

verplaatst naar een andere lidstaat; 

Or. fr 

 

Amendement  449 

Jérôme Lavrilleux, Marc Joulaud, Philippe Juvin, Franck Proust, Michel Dantin, 

Maurice Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tokia Saïfi, Anne Sander, Constance Le Grip, 

Renaud Muselier 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 12 ter. vraagt de invoering van een status 

van "waarnemer" die van toepassing is 

op alle vertegenwoordigers van het 

Verenigd Koninkrijk, verkozen of 

benoemd, in de instellingen van de 

Europese Unie; door die status zullen de 

genoemde vertegenwoordigers, tot de 

uittrede van het Verenigd Koninkrijk uit 

de Europese Unie, kunnen deelnemen 

aan de debatten zonder echter deel te 

nemen aan de besluitvorming, met name 

wat betreft de stemmingen in het 

Europees Parlement en de Raad van de 
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Europese Unie; stelt voor dat de 

Commissie constitutionele zaken van het 

Europees Parlement het mandaat krijgt 

om de modaliteiten te bepalen van die 

status van waarnemer voor alle 

instellingen; 

Or. fr 

 

Amendement  450 

Constance Le Grip 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 12 ter. vraagt dat de status van "lid-

waarnemer", van toepassing op de Britse 

leden van het Europees Parlement, in 

behandeling wordt genomen om te 

worden toegepast zodra de Britse regering 

artikel 50 van het VWEU activeert en het 

Brits Parlement voor de intrekking van de 

European Communities Act stemt; door 

die status zullen laatstgenoemden kunnen 

deelnemen aan de parlementaire debatten 

zonder echter deel te nemen aan de 

stemmingen; stelt voor dat de Commissie 

constitutionele zaken wordt belast met de 

uitwerking en het vaststellen van de 

modaliteiten van die status van "lid-

waarnemer"; 

Or. fr 

Amendement  451 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Mercedes Bresso, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Nieuw economisch bestuur Nieuw economisch bestuur en het vestigen 



 

PE592.325v02-00 62/187 AM\1109252NL.docx 

NL 

van een sociaal Europa 

Or. en 

 

Amendement  452 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Nieuw economisch bestuur Nieuw economisch beleid en bestuur 

Or. en 

 

Amendement  453 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro 

Silva Pereira, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 12 bis. herinnert aan hetgeen is 

vastgelegd in de resolutie van XXXX met 

betrekking tot een begrotingscapaciteit 

voor de eurozone, dat de verschillende 

crises vereisen dat de eurozone zo snel 

mogelijk een kwaliteitssprong maakt naar 

integratie om te voldoen aan de belofte 

van stabiliteit, convergentie, groei en 

banen; 

Or. en 

 

Amendement  454 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 
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Ontwerpresolutie Amendement 

13. is ernstig verontrust over het 

uitblijven van economische hervormingen 

en convergentie in de Economische en 

Monetaire Unie (EMU) en het verlies aan 

concurrentiekracht van de economieën in 

veel lidstaten; 

13. is ernstig verontrust over het 

uitblijven van economische hervormingen 

en convergentie in de Economische en 

Monetaire Unie (EMU) en het verlies aan 

concurrentiekracht van de economieën in 

veel lidstaten en wijst erop dat de 

belangrijkste reden voor deze 

moeilijkheden moet worden gezocht in het 

gebrek aan herverdeling tussen de 

lidstaten, die onontbeerlijk is om de 

asymmetrieën en ongelijkheden weg te 

nemen, een harmonieuze ontwikkeling te 

bevorderen en een daadwerkelijk 

economische en niet alleen maar 

monetaire unie tot stand te brengen; 

Or. it 

 

Amendement  455 

Martina Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. is ernstig verontrust over het 

uitblijven van economische hervormingen 

en convergentie in de Economische en 

Monetaire Unie (EMU) en het verlies aan 

concurrentiekracht van de economieën in 

veel lidstaten; 

13. is ernstig verontrust over het verlies 

aan concurrentiekracht van de economieën 

in veel lidstaten; onderkent dat het verlies 

aan concurrentiekracht van de 

economieën van veel lidstaten het directe 

gevolg is van bezuinigingsmaatregelen die 

direct afkomstig zijn uit Brussel; 

onderkent voorts dat slecht overdachte 

handelsovereenkomsten en een beleid van 

de-industrialisatie verantwoordelijk zijn 

voor een verlies aan concurrentiekracht 

van de economieën van bepaalde 

lidstaten; 

Or. en 
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Amendement  456 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. is ernstig verontrust over het 

uitblijven van economische hervormingen 

en convergentie in de Economische en 

Monetaire Unie (EMU) en het verlies aan 

concurrentiekracht van de economieën in 

veel lidstaten; 

13. is ernstig verontrust over het 

uitblijven van economische hervormingen 

en convergentie in de Economische en 

Monetaire Unie (EMU) en het verlies aan 

concurrentiekracht van de economieën in 

veel lidstaten; is van mening dat het 

investeren in menselijk kapitaal evenveel 

prioriteit moeten krijgen als het investeren 

in infrastructuur, innovatie en alle andere 

gebieden die gezien worden als van 

cruciaal belang voor de mondiale 

concurrentiekracht van Europa; 

Or. en 

 

Amendement  457 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. is ernstig verontrust over het 

uitblijven van economische hervormingen 

en convergentie in de Economische en 

Monetaire Unie (EMU) en het verlies aan 

concurrentiekracht van de economieën in 

veel lidstaten; 

13. is ernstig verontrust over het verlies 

aan concurrentiekracht van de 

economieën in vele lidstaten, waarvan een 

groot deel is veroorzaakt door het keurslijf 

dat is opgelegd door lidmaatschap van de 

eurozone, het ontbreken van instrumenten 

om met een monetaire crisis in individuele 

staten om te gaan, een weerspiegeling van 

het slechte model van de euro zelf; 

Or. en 

 

Amendement  458 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 
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Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. is ernstig verontrust over het 

uitblijven van economische hervormingen 

en convergentie in de Economische en 

Monetaire Unie (EMU) en het verlies aan 

concurrentiekracht van de economieën in 

veel lidstaten; 

13. is ernstig verontrust over de 

toenemende economische en sociale 

divergentie in de Economische en 

Monetaire Unie (EM), met name ten 

gevolge van het ontbreken van een 

gemeenschappelijk fiscaal en economisch 

beleid, hetgeen verergerd wordt door het 

ontbreken van een geschikt fiscaal beleid 

voor de eurozone en het ontbreken van 

een strategie voor de industrie; 

Or. en 

 

Amendement  459 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. is ernstig verontrust over het 

uitblijven van economische hervormingen 

en convergentie in de Economische en 
Monetaire Unie (EMU) en het verlies aan 

concurrentiekracht van de economieën in 

veel lidstaten; 

13. is ernstig verontrust over de 

ontoereikendheid en tekortkomingen van 

het economische en sociale beleid van de 

Unie en het verlies aan cohesie en 

solidariteit tussen de lidstaten; 

Or. en 

 

Amendement  460 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 
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Ontwerpresolutie Amendement 

13. is ernstig verontrust over het 

uitblijven van economische hervormingen 

en convergentie in de Economische en 

Monetaire Unie (EMU) en het verlies aan 

concurrentiekracht van de economieën in 

veel lidstaten; 

13. is ernstig verontrust over het 

uitblijven van economische hervormingen 

in de Economische en Monetaire Unie 

(EMU) en de snelle teruggang van de 

economieën in veel lidstaten; 

Or. el 

 

Amendement  461 

Pascal Durand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. is ernstig verontrust over het 

uitblijven van economische hervormingen 

en convergentie in de Economische en 

Monetaire Unie (EMU) en het verlies aan 

concurrentiekracht van de economieën in 

veel lidstaten; 

13. is ernstig verontrust over het 

uitblijven van gemeenschappelijke fiscale 

en economische beleidsmaatregelen in de 

Economische en Monetaire Unie (EMU) en 

de toename van ongelijkheid tussen de 

lidstaten; 

Or. en 

 

Amendement  462 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. is ernstig verontrust over het 

uitblijven van economische hervormingen 

en convergentie in de Economische en 

Monetaire Unie (EMU) en het verlies aan 

concurrentiekracht van de economieën in 

veel lidstaten; 

13. is ernstig verontrust over het 

uitblijven van economische hervormingen 

in de Economische en Monetaire Unie 

(EMU) en het verlies aan 

concurrentiekracht van de economieën in 

veel lidstaten; 
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Or. de 

 

Amendement  463 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. is ervan overtuigd dat de Unie een 

juridische verschuiving in het economisch 

beleid nodig heeft op basis van de 

volledige toepassing van artikel 3 VEU en 

de beginselen die in het bijzonder zijn 

vastgelegd in artikelen 9 tot en met 12 

VWEU; vraagt derhalve om een 

daadwerkelijke "New Deal" voor Europa, 

die bestaat uit gemeenschappelijke 

investeringen in een nieuw plan voor 

duurzame groei en werkgelegenheid, 

gefinancierd door de Europese 

Investeringsbank en uit eigen middelen 

afkomstig uit een EU-breed 

gecoördineerde vermogensheffing, een 

belasting op financiële transacties (FTT) 

en een CO2-heffing, direct geïnd door de 

Unie; 

Or. en 

 

Amendement  464 

Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. bekrachtigt andermaal dat 

constitutionele elementen van de Unie, in 

het bijzonder de integriteit van de interne 

markt en het feit dat dit niet gescheiden 

kan worden van de vier fundamentele 

vrijheden van de Unie (vrij verkeer van 
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kapitaal, personen, goederen en diensten) 

omdat dit essentiële, onverdeelbare pijlers 

van de Unie zijn, evenals het bestaan van 

een rechtsstaat, gewaarborgd door het 

Europees Hof van Justitie; bekrachtigt 

andermaal dat deze constitutionele 

eenheid niet ongedaan kan worden 

gemaakt tijdens de onderhandelingen 

rond de uittreding van het Verenigd 

Koninkrijk uit de Unie; 

Or. en 

 

Amendement  465 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. betreurt het dat de structurele 

zwakheden van de 

gemeenschapsinstellingen en de 

gedachtegang waarmee de operationele 

programma's in te veel situaties worden 

ingezet, nadelig zijn voor de 

doeltreffendheid van hun beleid inzake 

ondersteuning en innovatie, de 

productieve economie en de 

herindustrialisering; dringt erop aan dat 

er grondig wordt gekeken naar de 

grensoverschrijdende, coöperatieve, 

synergetische en flexibele gedachtegang 

die een cohesiebeleid, zoals de slimme 

specialisatie, bevordert en dat dit schema 

ook wordt gebruikt in het 

werkgelegenheidsbeleid; 

Or. es 

 

Amendement  466 

Fabio Massimo Castaldo 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. betreurt ten zeerste dat het 

gevoerde bezuinigingsbeleid de 

werkloosheid en de absolute armoede 

heeft doen toenemen en de sociaal-

economische verschillen enorm heeft 

vergroot; wijst er derhalve op dat ernaar 

moet worden gestreefd de belemmeringen 

en beperkingen voor publieke 

investeringen die de lidstaten worden 

opgelegd weg te nemen, om zo de 

werkgelegenheid en de sociale en 

territoriale samenhang te ondersteunen, 

met daadwerkelijke aandacht voor de 

behoeften en specifieke kenmerken van de 

verschillende economische 

omstandigheden; 

Or. it 

 

Amendement  467 

Dennis de Jong 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. onderstreept de noodzaak tot een 

Europese Unie waar de menselijke maat 

centraal staat, in plaats van de belangen 

van multinationals en financiële 

instellingen; 

Or. nl 

 

Amendement  468 

Roberto Gualtieri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. is van mening dat een 

gemeenschappelijk begrotingsbeleid en 

economisch beleid een gedeelde 

bevoegdheid tussen de Unie en de 

lidstaten moet worden; 

Or. en 

 

Amendement  469 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 ter. herinnert eraan dat sociale 

rechten grondrechten zijn, zoals erkend 

door internationale verdragen, het 

EHRM, het EU-Handvest van de 

grondrechten en het Europees Sociaal 

Handvest; roept in dit kader de 

Commissie op om spoedig met een 

voorstel te komen voor een concrete 

Europese pijler van sociale rechten, 

gericht op het verbeteren van leef- en 

werkomstandigheden, hoogwaardige 

arbeid, eerlijke lonen, gelijke 

behandeling, sociale dialoog, 

hoogwaardige openbare diensten en een 

effectieve sociale bescherming, in lijn met 

de relevante IAO-conventies, waarbij de 

rechten van de lidstaten om gunstigere 

voorzieningen op dit gebied te 

introduceren of te behouden, 

gerespecteerd worden; vraagt daarnaast 

de Commissie om te overwegen om in dit 

voorstel voorzieningen op te nemen die 

een eerlijk en rechtvaardig minimumloon, 

minimumpensioen en een 

minimuminkomen vast stellen, in lijn met 

Resolutie van het Europees Parlement 

van 20 oktober 2010 over de rol van het 

minimuminkomen bij de bestrijding van 
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armoede en de bevordering van een 

inclusieve samenleving in Europa, en 

artikel 34, lid 3, van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, 

waarbij het recht op collectieve 

onderhandelingen zoals opgenomen in 

artikel 28 van het EU-Handvest wordt 

gerespecteerd; 

Or. en 

 

Amendement  470 

Roberto Gualtieri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 ter. verzoekt om de wijziging van 

artikel 136 VWEU teneinde de reikwijdte 

ervan uit te breiden tot vrijwillige 

deelname van niet-eurolidstaten, door te 

voorzien in volledig stemrecht 

overeenkomstig de procedure voor 

nauwere samenwerking, en verzoekt om 

de opheffing van de beperkingen 

overeenkomstig artikel 136 VWEU en om 

de opwaardering van dit artikel tot een 

algemene clausule voor de goedkeuring 

van rechtshandelingen betreffende de 

coördinatie en vaststelling van juridisch 

bindende minimumnormen met 

betrekking tot economisch, 

werkgelegenheids- en sociaal beleid; 

Or. en 

 

Amendement  471 

Dennis de Jong 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 13 ter. stelt dat de nationale parlementen 

de hoogte en invulling van de nationale 

begroting bepalen zonder dictaten vanuit 

de Europese Unie; 

Or. nl 

Amendement  472 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 quater. verzoekt de Commissie om 

te gaan onderhandelen met de Raad van 

Europa om het proces van toetreding tot 

het Europees Sociaal Handvest door de 

EU op te starten; verzoekt tegelijkertijd de 

Commissie om het Handvest te gebruiken 

als leidraad bij de effectbeoordelingen die 

worden uitgevoerd op basis van artikel 12 

van het Interinstitutioneel Akkoord inzake 

beter wetgeven en voor het opstellen van 

een concept memorie van toelichting zoals 

voorzien in artikel 25 van ditzelfde 

Akkoord, met betrekking tot de vijfde 

overweging van de preambule van de 

Verdragen; 

Or. en 

 

Amendement  473 

Roberto Gualtieri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 quater. is van mening dat artikel 

119 VWEU dient te stellen dat de lidstaten 

en de Unie hun economisch beleid moeten 



 

AM\1109252NL.docx 73/187 PE592.325v02-00 

 NL 

uitvoeren overeenkomstig het beginsel 

van een sociale markteconomie; 

Or. en 

 

Amendement  474 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. is van oordeel dat noch het 

stabiliteits- en groeipact, noch de "no bail-

out"-clausule (art. 125 VWEU) de 

gewenste oplossingen hebben gebracht en 

dat zij in hun huidige vorm hun 

geloofwaardigheid hebben verloren, daar 

het pact door verschillende lidstaten is 

geschonden zonder dat hierop politieke of 

juridische consequenties volgden, terwijl 

Griekenland in drie gevallen op grote 

schaal gered is; 

14. is van oordeel dat noch het 

stabiliteits- en groeipact, noch de "no bail-

out"-clausule (art. 125 VWEU) de 

gewenste oplossingen hebben gebracht en 

dat zij in hun huidige vorm hun 

geloofwaardigheid hebben verloren, daar 

het pact door verschillende lidstaten is 

geschonden zonder dat hierop politieke of 

juridische consequenties volgden, terwijl 

Griekenland in drie gevallen op grote 

schaal gered is; is van mening dat de EU 

pogingen moet verwerpen om terug te 

gaan naar een nationale politiek van 

protectionisme en in de toekomst een open 

economie moet blijven; waarschuwt dat 

dit niet bereikt kan worden als gevolg van 

het ontmantelen van het sociale model; 

Or. en 

 

Amendement  475 

Bernd Lucke 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. is van oordeel dat noch het 

stabiliteits- en groeipact, noch de "no bail-

out"-clausule (art. 125 VWEU) de 

gewenste oplossingen hebben gebracht en 

14. is van oordeel dat strikte naleving 

van het stabiliteits- en groeipact en de "no 

bail-out"-clausule (art. 125 VWEU) 

opnieuw ingesteld moeten worden; 
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dat zij in hun huidige vorm hun 

geloofwaardigheid hebben verloren, daar 

het pact door verschillende lidstaten is 

geschonden zonder dat hierop politieke of 

juridische consequenties volgden, terwijl 

Griekenland in drie gevallen op grote 

schaal gered is; 

Or. en 

 

Amendement  476 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. is van oordeel dat noch het 

stabiliteits- en groeipact, noch de "no bail-

out"-clausule (art. 125 VWEU) de 

gewenste oplossingen hebben gebracht en 

dat zij in hun huidige vorm hun 

geloofwaardigheid hebben verloren, daar 

het pact door verschillende lidstaten is 

geschonden zonder dat hierop politieke of 

juridische consequenties volgden, terwijl 

Griekenland in drie gevallen op grote 

schaal gered is; 

14. is van oordeel dat in hun huidige 

vorm noch het stabiliteits- en groeipact, 

noch de "no bail-out"-clausule (art. 125 

VWEU) de gewenste oplossingen hebben 

gebracht; 

Or. en 

 

Amendement  477 

Pascal Durand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. is van oordeel dat noch het 

stabiliteits- en groeipact, noch de "no bail-

out"-clausule (art. 125 VWEU) de 

gewenste oplossingen hebben gebracht en 

14. is van oordeel dat noch het 

stabiliteits- en groeipact, noch de "no bail-

out"-clausule (art. 125 VWEU) de 

gewenste oplossingen hebben gebracht en 
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dat zij in hun huidige vorm hun 

geloofwaardigheid hebben verloren, daar 

het pact door verschillende lidstaten is 

geschonden zonder dat hierop politieke of 

juridische consequenties volgden, terwijl 

Griekenland in drie gevallen op grote 

schaal gered is; 

dat zij in hun huidige vorm hun 

geloofwaardigheid hebben verloren; 

Or. en 

 

Amendement  478 

Martina Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. is van oordeel dat noch het 

stabiliteits- en groeipact, noch de "no bail-

out"-clausule (art. 125 VWEU) de 

gewenste oplossingen hebben gebracht en 

dat zij in hun huidige vorm hun 

geloofwaardigheid hebben verloren, daar 

het pact door verschillende lidstaten is 

geschonden zonder dat hierop politieke of 

juridische consequenties volgden, terwijl 

Griekenland in drie gevallen op grote 

schaal gered is; 

14. is van oordeel dat noch het 

stabiliteits- en groeipact, noch de "no bail-

out"-clausule (art. 125 VWEU) de 

gewenste oplossingen hebben gebracht en 

dat zij in hun huidige vorm hun 

geloofwaardigheid hebben verloren, daar 

deze op draconische wijze werden 

toegepast die alleen de belangen van de 

economieën van een aantal grotere 

lidstaten diende en niet die van de 

lidstaten die ondersteuning nodig hadden; 

is van mening dat het beschamend is dat 

enkele lidstaten hebben samengespannen 

om 42 % van de totale kosten van de 

Europese bankencrisis in de schoenen 

van Ierland te schuiven; 

Or. en 

 

Amendement  479 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 
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Ontwerpresolutie Amendement 

14. is van oordeel dat noch het 

stabiliteits- en groeipact, noch de "no bail-

out"-clausule (art. 125 VWEU) de 

gewenste oplossingen hebben gebracht en 

dat zij in hun huidige vorm hun 

geloofwaardigheid hebben verloren, daar 

het pact door verschillende lidstaten is 

geschonden zonder dat hierop politieke of 

juridische consequenties volgden, terwijl 

Griekenland in drie gevallen op grote 

schaal gered is; 

14. is van oordeel dat noch het 

stabiliteits- en groeipact, noch de "no bail-

out"-clausule (art. 125 VWEU) en de 

"bail-in"-regels van de Europese 

Centrale Bank de gewenste oplossingen 

hebben gebracht en dat zij in hun huidige 

vorm hun geloofwaardigheid hebben 

verloren; 

Or. en 

 

Amendement  480 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda, Constance Le Grip 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. is van oordeel dat noch het 

stabiliteits- en groeipact, noch de "no bail-

out"-clausule (art. 125 VWEU) de 

gewenste oplossingen hebben gebracht en 

dat zij in hun huidige vorm hun 

geloofwaardigheid hebben verloren, daar 

het pact door verschillende lidstaten is 

geschonden zonder dat hierop politieke of 

juridische consequenties volgden, terwijl 

Griekenland in drie gevallen op grote 

schaal gered is; 

14. is van oordeel dat het kader voor 

economisch bestuur voorzien in het 

stabiliteits- en groeipact en de "no bail-

out"-clausule (art. 125 VWEU) ontwikkeld 

moet worden teneinde een eerlijke en 

uitvoerige tenuitvoerlegging te 

waarborgen van hetgeen hierin voorzien 

is; 

Or. en 

 

Amendement  481 

Eleftherios Synadinos 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 
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Ontwerpresolutie Amendement 

14. is van oordeel dat noch het 

stabiliteits- en groeipact, noch de "no bail-

out"-clausule (art. 125 VWEU) de 

gewenste oplossingen hebben gebracht en 

dat zij in hun huidige vorm hun 

geloofwaardigheid hebben verloren, daar 

het pact door verschillende lidstaten is 

geschonden zonder dat hierop politieke of 

juridische consequenties volgden, terwijl 

Griekenland in drie gevallen op grote 

schaal gered is; 

14. is van oordeel dat noch het 

stabiliteits- en groeipact, noch de "no bail-

out"-clausule (art. 125 VWEU) de 

gewenste oplossingen hebben gebracht en 

dat zij in hun huidige vorm hun 

geloofwaardigheid hebben verloren, daar 

het pact door verschillende lidstaten is 

geschonden zonder dat hierop politieke of 

juridische consequenties volgden, terwijl 

Griekenland in drie gevallen op grote 

schaal gered is, hetgeen te wijten is aan 

het institutionele onvermogen van de EU 

om pragmatische oplossingen door te 

voeren; 

Or. el 

 

Amendement  482 

Esther de Lange 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. is van oordeel dat noch het 

stabiliteits- en groeipact, noch de "no bail-

out"-clausule (art. 125 VWEU) de 

gewenste oplossingen hebben gebracht en 

dat zij in hun huidige vorm hun 

geloofwaardigheid hebben verloren, daar 
het pact door verschillende lidstaten is 

geschonden zonder dat hierop politieke of 

juridische consequenties volgden, terwijl 

Griekenland in drie gevallen op grote 

schaal gered is; 

14. is van oordeel dat het stabiliteits- en 

groeipact en de "no bail-out"-clausule (art. 

125 VWEU) het vermogen hebben om een 

sterk kader te bieden voor economisch 

bestuur, indien deze worden 

geïmplementeerd; is van oordeel dat het 

pact door verschillende lidstaten is 

geschonden zonder dat hierop politieke of 

juridische consequenties volgden, en dat 

met name excessieve soevereine schulden 

ervoor gezorgd hebben dat er in 

verschillende lidstaten macro-

economische aanpassingsprogramma's 

noodzakelijk waren; 

Or. en 
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Amendement  483 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. is van oordeel dat noch het 

stabiliteits- en groeipact, noch de "no bail-

out"-clausule (art. 125 VWEU) de 

gewenste oplossingen hebben gebracht en 

dat zij in hun huidige vorm hun 

geloofwaardigheid hebben verloren, daar 

het pact door verschillende lidstaten is 

geschonden zonder dat hierop politieke of 

juridische consequenties volgden, terwijl 

Griekenland in drie gevallen op grote 

schaal gered is; 

14. is van oordeel dat noch het 

stabiliteits- en groeipact, noch de "no bail-

out"-clausule (art. 125 VWEU) de 

gewenste oplossingen hebben gebracht en 

dat zij in hun huidige vorm hun 

geloofwaardigheid hebben verloren, daar 

het pact door verschillende lidstaten is 

geschonden zonder dat hierop politieke of 

juridische consequenties volgden, terwijl 

de schuldeisers van Griekenland, met 

name buitenlandse banken, in drie 

gevallen op grote schaal gered zijn; 

Or. en 

 

Amendement  484 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. is van oordeel dat noch het 

stabiliteits- en groeipact noch de "no bail-

out"-clausule (art. 125 VWEU) de 

gewenste oplossingen hebben gebracht en 

dat zij in hun huidige vorm hun 

geloofwaardigheid hebben verloren, daar 

het pact door verschillende lidstaten is 

geschonden zonder dat hierop politieke of 

juridische consequenties volgden, terwijl 

Griekenland in drie gevallen op grote 

schaal gered is; 

14. is van mening dat duidelijk is 

gebleken dat het stabiliteits- en groeipact 

is gebaseerd op een economisch 

ontwikkelingsmodel dat met betrekking tot 

het gemeenschappelijk Europees belang 

niet voldoet en dus geen nuttig instrument 

is om de aanhoudende economische crisis 

op te lossen, terwijl het de moeilijkheden 

bij de effectieve bestrijding van de 

werkloosheid heeft vergroot en het de 

verarming van dat deel van de bevolking 

van de lidstaten dat het hardst door de 

crisis is getroffen, heeft versterkt; 

Or. it 
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Amendement  485 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. is van oordeel dat noch het 

stabiliteits- en groeipact, noch de "no bail-

out"-clausule (art. 125 VWEU) de 

gewenste oplossingen hebben gebracht en 

dat zij in hun huidige vorm hun 

geloofwaardigheid hebben verloren, daar 

het pact door verschillende lidstaten is 

geschonden zonder dat hierop politieke of 

juridische consequenties volgden, terwijl 

Griekenland in drie gevallen op grote 

schaal gered is; 

14. is van oordeel dat noch het 

stabiliteits- en groeipact, noch de "no bail-

out"-clausule (art. 125 VWEU) de 

gewenste oplossingen hebben gebracht en 

dat zij in hun huidige vorm hun 

geloofwaardigheid hebben verloren, daar 

het pact door verschillende lidstaten, met 

name Duitsland, is geschonden zonder dat 

hierop politieke of juridische consequenties 

volgden, terwijl Griekenland in drie 

gevallen op grote schaal gered is; 

Or. el 

 

Amendement  486 

Rainer Wieland 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. is van oordeel dat noch het 

stabiliteits- en groeipact, noch de "no bail-

out"-clausule (art. 125 VWEU) de 

gewenste oplossingen hebben gebracht en 

dat zij in hun huidige vorm hun 

geloofwaardigheid hebben verloren, daar 
het pact door verschillende lidstaten is 

geschonden zonder dat hierop politieke of 

juridische consequenties volgden, terwijl 

Griekenland in drie gevallen op grote 

schaal gered is; 

14. is van oordeel dat het stabiliteits- en 

groeipact en de "no bail-out"-clausule (art. 

125 VWEU) een stabiel kader vormen 

voor het economisch beleid, maar uit zijn 

bezorgdheid over het feit dat het pact door 

verschillende lidstaten is geschonden 

zonder dat hierop politieke of juridische 

consequenties volgden, en dat vooral als 

gevolg van buitensporige 

overheidsschulden in verschillende 

lidstaten macro-economische 

aanpassingsprogramma's moesten 

worden ingevoerd; 

Or. de 
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Amendement  487 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. is van oordeel dat noch het 

stabiliteits- en groeipact, noch de "no bail-

out"-clausule (art. 125 VWEU) de 

gewenste oplossingen hebben gebracht en 

dat zij in hun huidige vorm hun 

geloofwaardigheid hebben verloren, daar 
het pact door verschillende lidstaten is 

geschonden zonder dat hierop politieke of 

juridische consequenties volgden, terwijl 

Griekenland in drie gevallen op grote 

schaal gered is; 

14. is van oordeel dat het stabiliteits- en 

groeipact en de "no bail-out"-clausule (art. 

125 VWEU) een stabiel kader vormen 

voor het economisch beleid, maar uit zijn 

bezorgdheid over het feit dat het pact door 

verschillende lidstaten is geschonden 

zonder dat hierop politieke of juridische 

consequenties volgden, en dat vooral als 

gevolg van buitensporige 

overheidsschulden in verschillende 

lidstaten macro-economische 

aanpassingsprogramma's moesten 

worden ingevoerd; 

Or. de 

 

Amendement  488 

Dariusz Rosati 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. is van oordeel dat noch het 

stabiliteits- en groeipact, noch de "no bail-

out"-clausule (art. 125 VWEU) de 

gewenste oplossingen hebben gebracht en 

dat zij in hun huidige vorm hun 

geloofwaardigheid hebben verloren, daar 

het pact door verschillende lidstaten is 

geschonden zonder dat hierop politieke of 

juridische consequenties volgden, terwijl 

Griekenland in drie gevallen op grote 

schaal gered is; 

14. is van oordeel dat het stabiliteits- en 

groeipact en de "no bail-out"-clausule (art. 

125 VWEU) een sterk kader voor 

economisch bestuur bieden, maar is 

ernstig verontrust, daar het pact door 

verschillende lidstaten is geschonden 

zonder dat hierop politieke of juridische 

consequenties volgden, en dat met name 

excessieve soevereine schulden ervoor 

gezorgd hebben dat er in verschillende 

lidstaten macro-economische 

aanpassingsprogramma's noodzakelijk 

waren; 
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Or. en 

 

Amendement  489 

Danuta Maria Hübner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. is van oordeel dat noch het 

stabiliteits- en groeipact, noch de "no bail-

out"-clausule (art. 125 VWEU) de 

gewenste oplossingen hebben gebracht en 

dat zij in hun huidige vorm hun 

geloofwaardigheid hebben verloren, daar 

het pact door verschillende lidstaten is 

geschonden zonder dat hierop politieke of 

juridische consequenties volgden, terwijl 

Griekenland in drie gevallen op grote 

schaal gered is; 

14. is van oordeel dat noch het 

stabiliteits- en groeipact, noch de "no bail-

out"-clausule (art. 125 VWEU) de 

gewenste oplossingen hebben gebracht en 

dat zij in hun huidige vorm hun 

geloofwaardigheid hebben verloren, daar 

het pact meerdere keren door verschillende 

lidstaten is geschonden zonder dat hierop 

politieke of juridische consequenties 

volgden, terwijl Griekenland in drie 

gevallen op grote schaal gered is; 

Or. en 

 

Amendement  490 

Burkhard Balz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. is van oordeel dat noch het 

stabiliteits- en groeipact, noch de "no bail-

out"-clausule (art. 125 VWEU) de 

gewenste oplossingen hebben gebracht en 

dat zij in hun huidige vorm hun 

geloofwaardigheid hebben verloren, daar 

het pact door verschillende lidstaten is 

geschonden zonder dat hierop politieke of 

juridische consequenties volgden, terwijl 

Griekenland in drie gevallen op grote 

schaal gered is; 

14. is van oordeel dat het stabiliteits- en 

groeipact en de "no bail-out"-clausule (art. 

125 VWEU) een sterk kader voor 

economisch bestuur bieden, maar is 

ernstig verontrust, daar het pact door 

verschillende lidstaten is geschonden 

zonder dat hierop politieke of juridische 

consequenties volgden, en dat excessieve 

soevereine schulden ervoor gezorgd 

hebben dat er in verschillende lidstaten 

macro-economische 

aanpassingsprogramma's noodzakelijk 

waren; 
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Or. en 

 

Amendement  491 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. is van oordeel dat noch het 

stabiliteits- en groeipact, noch de "no bail-

out"-clausule (art. 125 VWEU) de 

gewenste oplossingen hebben gebracht en 

dat zij in hun huidige vorm hun 

geloofwaardigheid hebben verloren, daar 

het pact door verschillende lidstaten is 

geschonden zonder dat hierop politieke of 

juridische consequenties volgden, terwijl 

Griekenland in drie gevallen op grote 

schaal gered is; 

14. betreurt dat het stabiliteits- en 

groeipact en de "no bail-out"-clausule (art. 

125 VWEU) systematisch zijn geschonden 

en daardoor hun geloofwaardigheid 

hebben verloren; wijst erop dat het pact 

door verschillende lidstaten is geschonden 

zonder dat hierop politieke of juridische 

consequenties volgden, terwijl Griekenland 

in drie gevallen in strijd met de "no bail-

out"-clausule op grote schaal gered is; 

Or. de 

 

Amendement  492 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. erkent dat het Europees semester, 

het "six-pack" en het "two-pack" die 

bedoeld waren als remedie voor deze 

problemen, weliswaar tot verbetering 

hebben geleid, maar concludeert dat de 

problemen hiermee niet zijn opgelost; is 

veeleer van mening dat zij het systeem nog 

complexer hebben gemaakt, niet bindend 

zijn wat landenspecifieke aanbevelingen 

betreft en geen rekening houden met 

overloopeffecten tussen de ene lidstaat en 

de andere, of voor de eurozone of de EU 

als geheel; 

Schrappen 
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Or. en 

 

Amendement  493 

Danuta Maria Hübner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. erkent dat het Europees semester, 

het "six-pack" en het "two-pack" die 

bedoeld waren als remedie voor deze 

problemen, weliswaar tot verbetering 

hebben geleid, maar concludeert dat de 

problemen hiermee niet zijn opgelost; is 

veeleer van mening dat zij het systeem nog 

complexer hebben gemaakt, niet bindend 

zijn wat landenspecifieke aanbevelingen 

betreft en geen rekening houden met 

overloopeffecten tussen de ene lidstaat en 

de andere, of voor de eurozone of de EU 

als geheel; 

15. erkent dat het Europees semester, 

het "six-pack" en het "two-pack" die 

bedoeld waren als remedie voor deze 

problemen, weliswaar tot verbetering 

hebben geleid, maar concludeert dat de 

problemen hiermee niet zijn opgelost; is 

veeleer van mening dat zij het systeem nog 

complexer hebben gemaakt en geen 

rekening houden met overloopeffecten 

tussen de ene lidstaat en de andere, of voor 

de eurozone of de EU als geheel; betreurt 

dat landenspecifieke aanbevelingen niet 

bindend zijn en dat het huidige systeem 

het nationale eigendom niet voldoende 

waarborgt; is wat dit betreft 

geïnteresseerd in de mogelijkheid die 

geboden wordt door het adviserend 

Europees Begrotingscommittee en zijn 

toekomstige streven om de Commissie te 

adviseren over een begrotingskoers die 

geschikt zou zijn voor de eurozone als 

geheel;  

Or. en 

 

Amendement  494 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. erkent dat het Europees semester, 

het "six-pack" en het "two-pack" die 

15. erkent dat het Europees semester, 

het "six-pack" en het "two-pack" die 
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bedoeld waren als remedie voor deze 

problemen, weliswaar tot verbetering 

hebben geleid, maar concludeert dat de 

problemen hiermee niet zijn opgelost; is 

veeleer van mening dat zij het systeem nog 

complexer hebben gemaakt, niet bindend 

zijn wat landenspecifieke aanbevelingen 

betreft en geen rekening houden met 

overloopeffecten tussen de ene lidstaat en 

de andere, of voor de eurozone of de EU 

als geheel; 

bedoeld waren als remedie voor deze 

problemen, weliswaar tot verbetering 

hebben geleid, maar concludeert dat zij ten 

uitvoer gelegd en consequent 

gehandhaafd moeten worden; 

Or. de 

 

Amendement  495 

Rainer Wieland 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. erkent dat het Europees semester, 

het "six-pack" en het "two-pack" die 

bedoeld waren als remedie voor deze 

problemen, weliswaar tot verbetering 

hebben geleid, maar concludeert dat de 

problemen hiermee niet zijn opgelost; is 

veeleer van mening dat zij het systeem nog 

complexer hebben gemaakt, niet bindend 

zijn wat landenspecifieke aanbevelingen 

betreft en geen rekening houden met 

overloopeffecten tussen de ene lidstaat en 

de andere, of voor de eurozone of de EU 

als geheel; 

15. erkent dat het Europees semester, 

het "six-pack" en het "two-pack" die 

bedoeld waren als remedie voor deze 

problemen, weliswaar tot verbetering 

hebben geleid, maar concludeert dat zij ten 

uitvoer gelegd en consequent 

gehandhaafd moeten worden; 

Or. de 

 

Amendement  496 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 
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Ontwerpresolutie Amendement 

15. erkent dat het Europees semester, 

het "six-pack" en het "two-pack" die 

bedoeld waren als remedie voor deze 

problemen, weliswaar tot verbetering 

hebben geleid, maar concludeert dat de 

problemen hiermee niet zijn opgelost; is 

veeleer van mening dat zij het systeem nog 

complexer hebben gemaakt, niet bindend 

zijn wat landenspecifieke aanbevelingen 

betreft en geen rekening houden met 

overloopeffecten tussen de ene lidstaat en 

de andere, of voor de eurozone of de EU 

als geheel; 

15. erkent dat het Europees semester, 

het "six-pack" en het "two-pack" die 

bedoeld waren als remedie voor deze 

problemen, niet tot verbetering hebben 

geleid, aangezien het toch al door tal van 

ingrepen afgezwakte markttoezicht 

hierdoor is vervangen door minder 

doeltreffende politieke 

controlemechanismen; 

Or. de 

 

Amendement  497 

Dariusz Rosati 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. erkent dat het Europees semester, 

het "six-pack" en het "two-pack" die 

bedoeld waren als remedie voor deze 

problemen, weliswaar tot verbetering 

hebben geleid, maar concludeert dat de 

problemen hiermee niet zijn opgelost; is 

veeleer van mening dat zij het systeem nog 

complexer hebben gemaakt, niet bindend 

zijn wat landenspecifieke aanbevelingen 

betreft en geen rekening houden met 

overloopeffecten tussen de ene lidstaat en 

de andere, of voor de eurozone of de EU 

als geheel; 

15. erkent dat het Europees semester, 

het "six-pack" en het "two-pack" die 

bedoeld waren als remedie voor deze 

problemen, tot verbetering hebben geleid; 

is van mening dat deze wetten op meer 

consistente wijze dienen te worden 

toegepast en ten uitvoer gelegd; 

Or. en 

 

Amendement  498 

Paulo Rangel 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. erkent dat het Europees semester, 

het "six-pack" en het "two-pack" die 

bedoeld waren als remedie voor deze 

problemen, weliswaar tot verbetering 

hebben geleid, maar concludeert dat de 

problemen hiermee niet zijn opgelost; is 

veeleer van mening dat zij het systeem nog 

complexer hebben gemaakt, niet bindend 

zijn wat landenspecifieke aanbevelingen 

betreft en geen rekening houden met 

overloopeffecten tussen de ene lidstaat en 

de andere, of voor de eurozone of de EU 

als geheel; 

15. erkent dat het Europees semester, 

het "six-pack" en het "two-pack" die 

bedoeld waren als remedie voor deze 

problemen, tot verbetering hebben geleid 

en is van mening dat deze wetten 

consistenter toegepast en ten uitvoer 

gelegd moeten worden; 

Or. en 

 

Amendement  499 

Bernd Lucke 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. erkent dat het Europees semester, 

het "six-pack" en het "two-pack" die 

bedoeld waren als remedie voor deze 

problemen, weliswaar tot verbetering 

hebben geleid, maar concludeert dat de 

problemen hiermee niet zijn opgelost; is 

veeleer van mening dat zij het systeem nog 

complexer hebben gemaakt, niet bindend 

zijn wat landenspecifieke aanbevelingen 

betreft en geen rekening houden met 

overloopeffecten tussen de ene lidstaat en 

de andere, of voor de eurozone of de EU 

als geheel; 

15. erkent dat het Europees semester, 

het "six-pack" en het "two-pack" die 

bedoeld waren als remedie voor deze 

problemen, weliswaar tot verbetering 

hebben geleid, maar concludeert dat de 

problemen hiermee niet zijn opgelost; is 

veeleer van mening dat zij het systeem nog 

complexer hebben gemaakt; 

Or. en 
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Amendement  500 

Burkhard Balz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. erkent dat het Europees semester, 

het "six-pack" en het "two-pack" die 

bedoeld waren als remedie voor deze 

problemen, weliswaar tot verbetering 

hebben geleid, maar concludeert dat de 

problemen hiermee niet zijn opgelost; is 

veeleer van mening dat dat zij het systeem 

nog complexer hebben gemaakt, niet 

bindend zijn wat landenspecifieke 

aanbevelingen betreft en geen rekening 

houden met overloopeffecten tussen de 

ene lidstaat en de andere, of voor de 

eurozone of de EU als geheel; 

15. erkent dat het Europees semester, 

het "six-pack" en het "two-pack" die 

bedoeld waren als remedie voor deze 

problemen, tot verbetering hebben geleid 

en is van mening dat de wetgeving 

consistenter toegepast en ten uitvoer 

gelegd moet worden en dat 

landenspecifieke aanbevelingen bindend 

zouden moeten zijn; 

Or. en 

 

Amendement  501 

Martina Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. erkent dat het Europees semester, 

het "six-pack" en het "two-pack" die 

bedoeld waren als remedie voor deze 

problemen, weliswaar tot verbetering 

hebben geleid, maar concludeert dat de 

problemen hiermee niet zijn opgelost; is 

veeleer van mening dat zij het systeem nog 

complexer hebben gemaakt, niet bindend 

zijn wat landenspecifieke aanbevelingen 

betreft en geen rekening houden met 

overloopeffecten tussen de ene lidstaat en 

de andere, of voor de eurozone of de EU 

als geheel; 

15. erkent dat het Europees semester 

veel lidstaten in een fiscaal "keurslijf" 

hebben gedwongen en in plaats van dat 

het de problemen oploste, heeft het 

feitelijk de economieën van veel lidstaten 

beschadigd en ze gehinderd in hun 

vermogen om leverage te gebruiken op 

een wijze die nodig is om daarna groei te 

bereiken; 

Or. en 
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Amendement  502 

Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. erkent dat het Europees semester, 

het "six-pack" en het "two-pack" die 

bedoeld waren als remedie voor deze 

problemen, weliswaar tot verbetering 

hebben geleid, maar concludeert dat de 

problemen hiermee niet zijn opgelost; is 

veeleer van mening dat zij het systeem nog 

complexer hebben gemaakt, niet bindend 

zijn wat landenspecifieke aanbevelingen 

betreft en geen rekening houden met 

overloopeffecten tussen de ene lidstaat en 

de andere, of voor de eurozone of de EU 

als geheel; 

15. erkent dat het Europees semester, 

het "six-pack" en het "two-pack" die 

bedoeld waren als remedie voor deze 

problemen, weliswaar tot verbetering 

hebben geleid, maar concludeert dat de 

problemen hiermee niet zijn opgelost, deels 

ten gevolge van het feit dat de regelgeving 

niet volledig werd gerespecteerd en de 

instrumenten die beschikbaar waren niet 

werden gebruikt; is veeleer van mening dat 

zij het systeem nog complexer hebben 

gemaakt, niet bindend zijn wat 

landenspecifieke aanbevelingen betreft en 

geen rekening houden met 

overloopeffecten tussen de ene lidstaat en 

de andere, of voor de eurozone of de EU 

als geheel; 

Or. en 

 

Amendement  503 

Esther de Lange 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. erkent dat het Europees semester, 

het "six-pack" en het "two-pack" die 

bedoeld waren als remedie voor deze 

problemen, weliswaar tot verbetering 

hebben geleid, maar concludeert dat de 

problemen hiermee niet zijn opgelost; is 

veeleer van mening dat zij het systeem nog 

complexer hebben gemaakt, niet bindend 

zijn wat landenspecifieke aanbevelingen 

15. erkent dat het Europees semester, 

het "six-pack" en het "two-pack" die 

bedoeld waren als remedie voor deze 

problemen, weliswaar tot verbetering 

hebben geleid, maar concludeert dat deze 

beter geïmplementeerd en nageleefd 

moeten worden om het hoofd te kunnen 

bieden aan Europa's macro-economische 

uitdagingen en de uitdagingen op het 
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betreft en geen rekening houden met 

overloopeffecten tussen de ene lidstaat en 

de andere, of voor de eurozone of de EU 

als geheel; 

gebied van de concurrentiepositie; 

onderkent echter de huidige complexiteit 

van het systeem; 

Or. en 

 

Amendement  504 

Pascal Durand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. erkent dat het Europees semester, 

het "six-pack" en het "two-pack" die 

bedoeld waren als remedie voor deze 

problemen, weliswaar tot verbetering 

hebben geleid, maar concludeert dat de 

problemen hiermee niet zijn opgelost; is 

veeleer van mening dat zij het systeem nog 

complexer hebben gemaakt, niet bindend 

zijn wat landenspecifieke aanbevelingen 

betreft en geen rekening houden met 

overloopeffecten tussen de ene lidstaat en 

de andere, of voor de eurozone of de EU 

als geheel; 

15. merkt op dat het Europees 

semester, het "six-pack" en het "two-pack" 

die bedoeld waren als remedie voor deze 

problemen, tot veranderingen hebben 

geleid, maar concludeert dat de problemen 

hiermee niet zijn opgelost , aangezien deze 

procyclische en inflexibele regels met 

betrekking tot schulden en tekorten 

omvatten waaraan nauwelijks voldaan 

kan worden zonder dat het economisch en 

sociaal herstel bemoeilijkt wordt; 

Or. en 

 

Amendement  505 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. erkent dat het Europees semester, 

het "six-pack" en het "two-pack" die 

bedoeld waren als remedie voor deze 

problemen, weliswaar tot verbetering 

hebben geleid, maar concludeert dat de 

15. meent dat de hervormingen als 

gevolg van het Europees semester, het 

"six-pack" en het "two-pack" het systeem 

nog complexer hebben gemaakt, niet 

bindend zijn wat landenspecifieke 
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problemen hiermee niet zijn opgelost; is 

veeleer van mening dat zij het systeem nog 

complexer hebben gemaakt, niet bindend 

zijn wat landenspecifieke aanbevelingen 

betreft en geen rekening houden met 

overloopeffecten tussen de ene lidstaat en 

de andere, of voor de eurozone of de EU 

als geheel; 

aanbevelingen betreft, geen rekening 

houden met overloopeffecten tussen de ene 

lidstaat en de andere, of voor de eurozone 

of de EU als geheel, en geen enkel 

probleem oplossen; 

Or. el 

 

Amendement  506 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. erkent dat het Europees semester, 

het "six-pack" en het "two-pack" die 

bedoeld waren als remedie voor deze 

problemen, weliswaar tot verbetering 

hebben geleid, maar concludeert dat de 

problemen hiermee niet zijn opgelost; is 

veeleer van mening dat zij het systeem nog 

complexer hebben gemaakt, niet bindend 

zijn wat landenspecifieke aanbevelingen 

betreft en geen rekening houden met 

overloopeffecten tussen de ene lidstaat en 

de andere, of voor de eurozone of de EU 

als geheel; 

15. merkt op dat het Europees 

semester, het "six-pack" en het "two-pack" 

die bedoeld waren als remedie voor deze 

problemen, maar concludeert dat de 

problemen hiermee niet zijn opgelost; is 

veeleer van mening dat zij het systeem nog 

complexer hebben gemaakt en geen 

rekening houden met overloopeffecten 

tussen de ene lidstaat en de andere, of voor 

de eurozone of de EU als geheel; 

Or. en 

 

Amendement  507 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. erkent dat het Europees semester, 15. erkent dat het Europees semester, 
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het "six-pack" en het "two-pack" die 

bedoeld waren als remedie voor deze 
problemen, weliswaar tot verbetering 

hebben geleid, maar concludeert dat de 

problemen hiermee niet zijn opgelost; is 

veeleer van mening dat zij het systeem nog 

complexer hebben gemaakt, niet bindend 

zijn wat landenspecifieke aanbevelingen 

betreft en geen rekening houden met 

overloopeffecten tussen de ene lidstaat en 

de andere, of voor de eurozone of de EU 

als geheel; 

het "six-pack" en het "two-pack" de 

problemen niet hebben opgelost maar 

hebben verergerd; is veeleer van mening 

dat zij het systeem niet alleen nog 

complexer hebben gemaakt, maar ook 

wezenlijk onrechtvaardig en ineffectief, 

en dat zij de spreiding binnen de EU en 

het wijdverbreide wantrouwen bij EU-

burgers hebben doen laten toenemen; is 

voorts van mening dat de huidige 

"instrumenten voor convergentie"- in het 

bijzonder in het Europees semester - 

hervormd moeten worden zodat zij ook 

bindende sociale doelstellingen omvatten; 

Or. en 

 

Amendement  508 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 15 bis. betreurt dat in het Verslag van de 

vijf voorzitters de nadruk wordt gelegd op 

"flexibele" economieën die in staat zijn 

zich snel aan te passen aan schokken en 

op een "nieuw convergentieproces", 

gefaciliteerd door het oprichten van 

nationale comités voor het 

concurrentievermogen; is van mening dat 

dergelijk maatregelen gebaseerd zijn op 

de veronderstelling dat (neerwaartse) 

loonflexibiliteit de voornaamste 

"schokdemper" en een belangrijk 

instrument is voor het waarborgen van de 

concurrentiepositie van nationale 

economieën; De nationale comités voor 

het concurrentievermogen zouden in feite 

de druk in de richting van loon- en 

kostenreductie bij de jacht op grotere 

kostenconcurrentie kunnen 

institutionaliseren, met name in 

technologisch minder ver ontwikkelde 

landen; is van oordeel dat de voorstellen 
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in het "Verslag van de vijf voorzitters" 

claimen de welvaart en solidariteit in 

Europa te bevorderen, terwijl zij in feite 

het technocratische karakter van EU-

beleid versterken; 

Or. en 

 

Amendement  509 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 15 bis. is van mening dat de 

landenspecifieke aanbevelingen 

tailormade moeten zijn, waarbij rekening 

gehouden wordt met de verschillende 

institutionele inrichting van lidstaten; 

indien nodig dienen concrete 

aanbevelingen te worden gedaan voor 

concrete regio's om veralgemenisering te 

voorkomen; 

Or. en 

 

Amendement  510 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 15 ter. benadrukt het verbazingwekkende 

economische succes van budgettair 

federalisme in sommige regio's in Spanje 

wat betreft het verminderen van 

werkloosheid en het verkrijgen van een 

betere controle over het begrotingstekort, 

en ziet Spanje als een nieuw rolmodel 

voor andere delen van de Unie; 



 

AM\1109252NL.docx 93/187 PE592.325v02-00 

 NL 

Or. en 

 

Amendement  511 

Max Andersson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. is zich zeer bewust van de 

noodzaak om de doeltreffendheid van de 

vele recente maatregelen voor 

crisisbeheersing die de EU genomen 

heeft, tegen het licht te houden en 

bepaalde besluitvormingsprocedures – 

zoals de "omgekeerde gekwalificeerde 

meerderheid van stemmen" – in primair 

recht om te zetten, alsmede van de 

noodzaak om de rechtsgrondslagen van 

het nieuwe regelgevingskader voor de 

financiële sector te verankeren; is het 

eens met het Verslag van de vijf 

voorzitters dat de "open 

coördinatiemethode" als basis voor de 

economische strategie voor Europa niet 

werkt en moet worden opgewaardeerd 

naar bindende rechtshandelingen; 

Schrappen 

Or. sv 

 

Amendement  512 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. is zich zeer bewust van de 

noodzaak om de doeltreffendheid van de 

vele recente maatregelen voor 

crisisbeheersing die de EU genomen 

heeft, tegen het licht te houden en 

bepaalde besluitvormingsprocedures – 

Schrappen 
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zoals de "omgekeerde gekwalificeerde 

meerderheid van stemmen" – in primair 

recht om te zetten, alsmede van de 

noodzaak om de rechtsgrondslagen van 

het nieuwe regelgevingskader voor de 

financiële sector te verankeren; is het 

eens met het Verslag van de vijf 

voorzitters dat de "open 

coördinatiemethode" als basis voor de 

economische strategie voor Europa niet 

werkt en moet worden opgewaardeerd 

naar bindende rechtshandelingen; 

Or. en 

 

Amendement  513 

Bernd Lucke 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. is zich zeer bewust van de 

noodzaak om de doeltreffendheid van de 

vele recente maatregelen voor 

crisisbeheersing die de EU genomen 

heeft, tegen het licht te houden en 

bepaalde besluitvormingsprocedures – 

zoals de "omgekeerde gekwalificeerde 

meerderheid van stemmen" – in primair 

recht om te zetten, alsmede van de 

noodzaak om de rechtsgrondslagen van 

het nieuwe regelgevingskader voor de 

financiële sector te verankeren; is het 

eens met het Verslag van de vijf 

voorzitters dat de "open 

coördinatiemethode" als basis voor de 

economische strategie voor Europa niet 

werkt en moet worden opgewaardeerd 

naar bindende rechtshandelingen; 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  514 

Martina Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. is zich zeer bewust van de 

noodzaak om de doeltreffendheid van de 

vele recente maatregelen voor 

crisisbeheersing die de EU genomen heeft, 

tegen het licht te houden en bepaalde 

besluitvormingsprocedures – zoals de 

"omgekeerde gekwalificeerde 

meerderheid van stemmen" – in primair 

recht om te zetten, alsmede van de 

noodzaak om de rechtsgrondslagen van 

het nieuwe regelgevingskader voor de 

financiële sector te verankeren; is het 

eens met het Verslag van de vijf 

voorzitters dat de "open 

coördinatiemethode" als basis voor de 

economische strategie voor Europa niet 

werkt en moet worden opgewaardeerd 

naar bindende rechtshandelingen; 

16. is zich zeer bewust van de 

noodzaak om de doeltreffendheid van de 

vele recente maatregelen voor 

crisisbeheersing die de EU genomen heeft, 

tegen het licht te houden; 

Or. en 

 

Amendement  515 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. is zich zeer bewust van de 

noodzaak om de doeltreffendheid van de 

vele recente maatregelen voor 

crisisbeheersing die de EU genomen heeft, 

tegen het licht te houden en bepaalde 

besluitvormingsprocedures – zoals de 

"omgekeerde gekwalificeerde 

meerderheid van stemmen" – in primair 

recht om te zetten, alsmede van de 

noodzaak om de rechtsgrondslagen van 

16. is zich zeer bewust van de 

noodzaak de vele recente maatregelen voor 

crisisbeheersing die de EU genomen heeft, 

tegen het licht te houden, alsook van de 

noodzaak om de koers naar een 

regelgevingskader voor de financiële 

sector te wijzigen; betreurt tegelijkertijd 

dat de maatregelen die zijn opgelegd door 

de Trojka hebben geleid tot een 

substantiële toename van sociale en 
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het nieuwe regelgevingskader voor de 

financiële sector te verankeren; is het 

eens met het Verslag van de vijf 

voorzitters dat de "open 

coördinatiemethode" als basis voor de 

economische strategie voor Europa niet 

werkt en moet worden opgewaardeerd 

naar bindende rechtshandelingen; 

economische ongelijkheid in het nadeel 

van de burgers van de landen waarin de 

maatregelen zijn toegepast; brengt wat dit 

betreft in herinnering dat het Hof van 

Justitie, in zijn recente uitspraak in Ledra 

Advertising Ltd en anderen vs. de 

Europese Commissie en de Europese 

Centrale Bank (ECB) (gevoegde zaken 

C-8/15 P tot en met C-10/15 P), heeft 

gesteld dat hoewel de lidstaten geen EU-

recht implementeren in de context van het 

ESM-verdrag, het Handvest gericht is op 

de EU-instellingen, ook als deze handelen 

buiten het juridische kader van de EU; 

Or. en 

 

Amendement  516 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. is zich zeer bewust van de 

noodzaak om de doeltreffendheid van de 

vele recente maatregelen voor 

crisisbeheersing die de EU genomen heeft, 

tegen het licht te houden en bepaalde 

besluitvormingsprocedures – zoals de 

"omgekeerde gekwalificeerde 

meerderheid van stemmen" – in primair 

recht om te zetten, alsmede van de 

noodzaak om de rechtsgrondslagen van 

het nieuwe regelgevingskader voor de 

financiële sector te verankeren; is het eens 

met het Verslag van de vijf voorzitters dat 

de "open coördinatiemethode" als basis 

voor de economische strategie voor Europa 

niet werkt en moet worden opgewaardeerd 

naar bindende rechtshandelingen; 

16. is zich zeer bewust van de 

noodzaak om de doeltreffendheid van de 

vele recente maatregelen voor 

crisisbeheersing die de EU genomen heeft, 

tegen het licht te houden; is het eens met 

het Verslag van de vijf voorzitters dat de 

"open coördinatiemethode" als basis voor 

de economische strategie voor Europa niet 

werkt; 

Or. de 
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Amendement  517 

Burkhard Balz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. is zich zeer bewust van de 

noodzaak om de doeltreffendheid van de 

vele recente maatregelen voor 

crisisbeheersing die de EU genomen heeft, 

tegen het licht te houden en bepaalde 

besluitvormingsprocedures – zoals de 

"omgekeerde gekwalificeerde meerderheid 

van stemmen" – in primair recht om te 

zetten, alsmede van de noodzaak om de 

rechtsgrondslagen van het nieuwe 

regelgevingskader voor de financiële 

sector te verankeren; is het eens met het 

Verslag van de vijf voorzitters dat de 

"open coördinatiemethode" als basis voor 
de economische strategie voor Europa niet 

werkt en moet worden opgewaardeerd 

naar bindende rechtshandelingen; 

16. is zich bewust van de vele recente 

maatregelen voor crisisbeheersing die de 

EU genomen heeft, en overweegt bepaalde 

besluitvormingsprocedures – zoals de 

"omgekeerde gekwalificeerde meerderheid 

van stemmen" – in primair recht om te 

zetten; benadrukt dat de economische 

strategie voor Europa beter gecoördineerd 

moet worden; 

Or. en 

 

Amendement  518 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. is zich zeer bewust van de 

noodzaak om de doeltreffendheid van de 

vele recente maatregelen voor 

crisisbeheersing die de EU genomen heeft, 

tegen het licht te houden en bepaalde 

besluitvormingsprocedures – zoals de 

"omgekeerde gekwalificeerde meerderheid 

van stemmen" – in primair recht om te 

zetten, alsmede van de noodzaak om de 

rechtsgrondslagen van het nieuwe 

regelgevingskader voor de financiële sector 

16. is zich zeer bewust van de 

noodzaak om de doeltreffendheid van de 

vele recente maatregelen voor 

crisisbeheersing die de EU genomen heeft, 

tegen het licht te houden en bepaalde 

besluitvormingsprocedures – zoals de 

"omgekeerde gekwalificeerde meerderheid 

van stemmen" – in primair recht om te 

zetten, alsmede van de noodzaak om de 

rechtsgrondslagen van het nieuwe 

regelgevingskader voor de financiële sector 
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te verankeren; is het eens met het Verslag 

van de vijf voorzitters dat de "open 

coördinatiemethode" als basis voor de 

economische strategie voor Europa niet 

werkt en moet worden opgewaardeerd 

naar bindende rechtshandelingen; 

te verankeren; 

Or. el 

 

Amendement  519 

Pascal Durand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. is zich zeer bewust van de 

noodzaak om de doeltreffendheid van de 

vele recente maatregelen voor 

crisisbeheersing die de EU genomen 

heeft, tegen het licht te houden en 

bepaalde besluitvormingsprocedures – 

zoals de "omgekeerde gekwalificeerde 

meerderheid van stemmen" – in primair 

recht om te zetten, alsmede van de 

noodzaak om de rechtsgrondslagen van het 

nieuwe regelgevingskader voor de 

financiële sector te verankeren; is het eens 

met het Verslag van de vijf voorzitters dat 

de "open coördinatiemethode" als basis 

voor de economische strategie voor Europa 

niet werkt en moet worden opgewaardeerd 

naar bindende rechtshandelingen; 

16. is zich zeer bewust van de 

noodzaak om de rechtsgrondslagen van het 

nieuwe regelgevingskader voor de 

financiële sector te verankeren; is het eens 

met het Verslag van de vijf voorzitters dat 

de "open coördinatiemethode" als basis 

voor de economische strategie voor Europa 

niet werkt en moet worden opgewaardeerd 

naar bindende rechtshandelingen; 

Or. en 

 

Amendement  520 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 
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Ontwerpresolutie Amendement 

16. is zich zeer bewust van de 

noodzaak om de doeltreffendheid van de 

vele recente maatregelen voor 

crisisbeheersing die de EU genomen heeft, 

tegen het licht te houden en bepaalde 

besluitvormingsprocedures – zoals de 

"omgekeerde gekwalificeerde meerderheid 

van stemmen" – in primair recht om te 

zetten, alsmede van de noodzaak om de 

rechtsgrondslagen van het nieuwe 

regelgevingskader voor de financiële sector 

te verankeren; is het eens met het Verslag 

van de vijf voorzitters dat de "open 

coördinatiemethode" als basis voor de 

economische strategie voor Europa niet 

werkt en moet worden opgewaardeerd naar 

bindende rechtshandelingen; 

16. is zich zeer bewust van de 

noodzaak om de doeltreffendheid van de 

vele recente maatregelen voor 

crisisbeheersing die de EU genomen heeft, 

tegen het licht te houden en bepaalde 

besluitvormingsprocedures – zoals de 

"omgekeerde gekwalificeerde meerderheid 

van stemmen" – in primair recht om te 

zetten, alsmede van de noodzaak om de 

rechtsgrondslagen van het nieuwe 

regelgevingskader voor de financiële sector 

te verankeren; is het eens met het Verslag 

van de vijf voorzitters dat de "open 

coördinatiemethode" als basis voor de 

economische strategie voor Europa niet 

werkt en moet worden opgewaardeerd naar 

bindende rechtshandelingen; daarnaast 

wordt de huidige sanctieprocedure 

ondermijnd doordat lidstaten elkaar niet 

willen bestraffen; 

Or. en 

 

Amendement  521 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. is zich zeer bewust van de 

noodzaak om de doeltreffendheid van de 

vele recente maatregelen voor 

crisisbeheersing die de EU genomen heeft, 

tegen het licht te houden en bepaalde 

besluitvormingsprocedures – zoals de 

"omgekeerde gekwalificeerde 

meerderheid van stemmen" – in primair 

recht om te zetten, alsmede van de 

noodzaak om de rechtsgrondslagen van het 

nieuwe regelgevingskader voor de 

financiële sector te verankeren; is het eens 

met het Verslag van de vijf voorzitters dat 

16. is zich zeer bewust van de 

noodzaak om de doeltreffendheid van de 

vele recente maatregelen voor 

crisisbeheersing die de EU genomen heeft, 

tegen het licht te houden en bepaalde 

besluitvormingsprocedures in primair recht 

om te zetten, alsmede van de noodzaak om 

de rechtsgrondslagen van het nieuwe 

regelgevingskader voor de financiële sector 

te verankeren; is het eens met het Verslag 

van de vijf voorzitters dat de "open 

coördinatiemethode" als basis voor de 

economische strategie voor Europa niet 
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de "open coördinatiemethode" als basis 

voor de economische strategie voor Europa 

niet werkt en moet worden opgewaardeerd 

naar bindende rechtshandelingen; 

werkt; 

Or. en 

 

Amendement  522 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. is zich zeer bewust van de 

noodzaak om de doeltreffendheid van de 

vele recente maatregelen voor 

crisisbeheersing die de EU genomen heeft, 

tegen het licht te houden en bepaalde 

besluitvormingsprocedures – zoals de 

"omgekeerde gekwalificeerde meerderheid 

van stemmen" – in primair recht om te 

zetten, alsmede van de noodzaak om de 

rechtsgrondslagen van het nieuwe 

regelgevingskader voor de financiële sector 

te verankeren; is het eens met het Verslag 

van de vijf voorzitters dat de "open 

coördinatiemethode" als basis voor de 

economische strategie voor Europa niet 

werkt en moet worden opgewaardeerd 

naar bindende rechtshandelingen; 

16. is zich zeer bewust van de 

noodzaak om de doeltreffendheid van de 

vele recente maatregelen voor 

crisisbeheersing die de EU genomen heeft, 

tegen het licht te houden en bepaalde 

besluitvormingsprocedures – zoals de 

"omgekeerde gekwalificeerde meerderheid 

van stemmen" – in primair recht om te 

zetten, alsmede van de noodzaak om de 

rechtsgrondslagen van het nieuwe 

regelgevingskader voor de financiële sector 

te verankeren; is het eens met het Verslag 

van de vijf voorzitters dat de economische 

strategie voor Europa beter gecoördineerd 

moet worden; 

Or. en 

 

Amendement  523 

Rainer Wieland 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. is zich zeer bewust van de 

noodzaak om de doeltreffendheid van de 

16. is zich bewust dat de EU in het 

recente verleden tal van maatregelen voor 
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vele recente maatregelen voor 

crisisbeheersing die de EU genomen heeft, 

tegen het licht te houden en bepaalde 

besluitvormingsprocedures – zoals de 

"omgekeerde gekwalificeerde meerderheid 

van stemmen" – in primair recht om te 

zetten, alsmede van de noodzaak om de 

rechtsgrondslagen van het nieuwe 

regelgevingskader voor de financiële sector 

te verankeren; is het eens met het Verslag 

van de vijf voorzitters dat de "open 

coördinatiemethode" als basis voor de 

economische strategie voor Europa niet 

werkt en moet worden opgewaardeerd 

naar bindende rechtshandelingen; 

crisisbeheersing genomen heeft, en 

overweegt of bepaalde 

besluitvormingsprocedures – zoals de 

"omgekeerde gekwalificeerde meerderheid 

van stemmen" – in primair recht moeten 

worden omgezet en of de 

rechtsgrondslagen van het nieuwe 

regelgevingskader voor de financiële sector 

moeten worden versterkt; is het eens met 

het Verslag van de vijf voorzitters dat de 

"open coördinatiemethode" als basis voor 

de economische strategie voor Europa 

beter moet worden gecoördineerd; 

Or. de 

 

Amendement  524 

Markus Pieper 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. is zich zeer bewust van de 

noodzaak om de doeltreffendheid van de 

vele recente maatregelen voor 

crisisbeheersing die de EU genomen heeft, 

tegen het licht te houden en bepaalde 

besluitvormingsprocedures – zoals de 

"omgekeerde gekwalificeerde meerderheid 

van stemmen" – in primair recht om te 

zetten, alsmede van de noodzaak om de 

rechtsgrondslagen van het nieuwe 

regelgevingskader voor de financiële sector 

te verankeren; is het eens met het Verslag 

van de vijf voorzitters dat de "open 

coördinatiemethode" als basis voor de 

economische strategie voor Europa niet 

werkt en moet worden opgewaardeerd 

naar bindende rechtshandelingen; 

16. is zich bewust dat de EU in het 

recente verleden tal van maatregelen voor 

crisisbeheersing genomen heeft, en 

overweegt of bepaalde 

besluitvormingsprocedures – zoals de 

"omgekeerde gekwalificeerde meerderheid 

van stemmen" – in primair recht moeten 

worden omgezet en of de 

rechtsgrondslagen van het nieuwe 

regelgevingskader voor de financiële sector 

moeten worden versterkt; is het eens met 

het Verslag van de vijf voorzitters dat de 

"open coördinatiemethode" als basis voor 

de economische strategie voor Europa 

beter moet worden gecoördineerd; 

Or. de 
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Amendement  525 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. stelt dan ook voor de 

tekortenprocedure, de schuldenprocedure, 

de procedure voor macro-economische 

onevenwichtigheden en de 

landenspecifieke aanbevelingen samen te 

voegen tot één enkele "convergentiecode" 

van wettelijk bindende aard, met 

minimum- en maximumnormen, waarbij 

alleen naleving van deze code toegang zou 

verlenen tot EU-middelen voor 

investeringsprojecten of deelname aan 

nieuwe instrumenten die economische 

hervormingen combineren met 

begrotingsstimulansen zoals een 

begrotingscapaciteit voor de eurozone of 

een gemeenschappelijk 

schuldeninstrument; de coördinatie van 

economische beleidsmaatregelen zoals 

bepaald in art. 5 VWEU zou daarmee een 

"gedeelde bevoegdheid" tussen de Unie 

en de lidstaten worden; 

Schrappen 

Or. it 

 

Amendement  526 

Max Andersson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. stelt dan ook voor de 

tekortenprocedure, de schuldenprocedure, 

de procedure voor macro-economische 

onevenwichtigheden en de 

landenspecifieke aanbevelingen samen te 

voegen tot één enkele "convergentiecode" 

van wettelijk bindende aard, met 

Schrappen 
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minimum- en maximumnormen, waarbij 

alleen naleving van deze code toegang zou 

verlenen tot EU-middelen voor 

investeringsprojecten of deelname aan 

nieuwe instrumenten die economische 

hervormingen combineren met 

begrotingsstimulansen zoals een 

begrotingscapaciteit voor de eurozone of 

een gemeenschappelijk 

schuldeninstrument; de coördinatie van 

economische beleidsmaatregelen zoals 

bepaald in art. 5 VWEU zou daarmee een 

"gedeelde bevoegdheid" tussen de Unie 

en de lidstaten worden; 

Or. sv 

 

Amendement  527 

Bernd Lucke 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. stelt dan ook voor de 

tekortenprocedure, de schuldenprocedure, 

de procedure voor macro-economische 

onevenwichtigheden en de 

landenspecifieke aanbevelingen samen te 

voegen tot één enkele "convergentiecode" 

van wettelijk bindende aard, met 

minimum- en maximumnormen, waarbij 

alleen naleving van deze code toegang zou 

verlenen tot EU-middelen voor 

investeringsprojecten of deelname aan 

nieuwe instrumenten die economische 

hervormingen combineren met 

begrotingsstimulansen zoals een 

begrotingscapaciteit voor de eurozone of 

een gemeenschappelijk 

schuldeninstrument; de coördinatie van 

economische beleidsmaatregelen zoals 

bepaald in art. 5 VWEU zou daarmee een 

"gedeelde bevoegdheid" tussen de Unie 

en de lidstaten worden; 

Schrappen 
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Or. en 

 

Amendement  528 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. stelt dan ook voor de 

tekortenprocedure, de schuldenprocedure, 

de procedure voor macro-economische 

onevenwichtigheden en de 

landenspecifieke aanbevelingen samen te 

voegen tot één enkele "convergentiecode" 

van wettelijk bindende aard, met 

minimum- en maximumnormen, waarbij 

alleen naleving van deze code toegang zou 

verlenen tot EU-middelen voor 

investeringsprojecten of deelname aan 

nieuwe instrumenten die economische 

hervormingen combineren met 

begrotingsstimulansen zoals een 

begrotingscapaciteit voor de eurozone of 

een gemeenschappelijk 

schuldeninstrument; de coördinatie van 

economische beleidsmaatregelen zoals 

bepaald in art. 5 VWEU zou daarmee een 

"gedeelde bevoegdheid" tussen de Unie 

en de lidstaten worden; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  529 

Pascal Durand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. stelt dan ook voor de 

tekortenprocedure, de schuldenprocedure, 

Schrappen 
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de procedure voor macro-economische 

onevenwichtigheden en de 

landenspecifieke aanbevelingen samen te 

voegen tot één enkele "convergentiecode" 

van wettelijk bindende aard, met 

minimum- en maximumnormen, waarbij 

alleen naleving van deze code toegang zou 

verlenen tot EU-middelen voor 

investeringsprojecten of deelname aan 

nieuwe instrumenten die economische 

hervormingen combineren met 

begrotingsstimulansen zoals een 

begrotingscapaciteit voor de eurozone of 

een gemeenschappelijk 

schuldeninstrument; de coördinatie van 

economische beleidsmaatregelen zoals 

bepaald in art. 5 VWEU zou daarmee een 

"gedeelde bevoegdheid" tussen de Unie 

en de lidstaten worden; 

Or. en 

 

Amendement  530 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. stelt dan ook voor de 

tekortenprocedure, de schuldenprocedure, 

de procedure voor macro-economische 

onevenwichtigheden en de 

landenspecifieke aanbevelingen samen te 

voegen tot één enkele "convergentiecode" 

van wettelijk bindende aard, met 

minimum- en maximumnormen, waarbij 

alleen naleving van deze code toegang zou 

verlenen tot EU-middelen voor 

investeringsprojecten of deelname aan 

nieuwe instrumenten die economische 

hervormingen combineren met 

begrotingsstimulansen zoals een 

begrotingscapaciteit voor de eurozone of 

een gemeenschappelijk 

schuldeninstrument; de coördinatie van 

Schrappen 
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economische beleidsmaatregelen zoals 

bepaald in art. 5 VWEU zou daarmee een 

"gedeelde bevoegdheid" tussen de Unie 

en de lidstaten worden; 

Or. en 

 

Amendement  531 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. stelt dan ook voor de 

tekortenprocedure, de schuldenprocedure, 

de procedure voor macro-economische 

onevenwichtigheden en de 

landenspecifieke aanbevelingen samen te 

voegen tot één enkele "convergentiecode" 

van wettelijk bindende aard, met 

minimum- en maximumnormen, waarbij 

alleen naleving van deze code toegang zou 

verlenen tot EU-middelen voor 

investeringsprojecten of deelname aan 

nieuwe instrumenten die economische 

hervormingen combineren met 

begrotingsstimulansen zoals een 

begrotingscapaciteit voor de eurozone of 

een gemeenschappelijk 

schuldeninstrument; de coördinatie van 

economische beleidsmaatregelen zoals 

bepaald in art. 5 VWEU zou daarmee een 

"gedeelde bevoegdheid" tussen de Unie 

en de lidstaten worden; 

17. stelt daarom voor om een 

insolventieprocedure voor de lidstaten van 

de eurozone in te voeren; 

Or. de 

 

Amendement  532 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 
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Ontwerpresolutie Amendement 

17. stelt dan ook voor de 

tekortenprocedure, de schuldenprocedure, 

de procedure voor macro-economische 

onevenwichtigheden en de 

landenspecifieke aanbevelingen samen te 

voegen tot één enkele "convergentiecode" 

van wettelijk bindende aard, met 

minimum- en maximumnormen, waarbij 

alleen naleving van deze code toegang zou 

verlenen tot EU-middelen voor 

investeringsprojecten of deelname aan 

nieuwe instrumenten die economische 

hervormingen combineren met 

begrotingsstimulansen zoals een 

begrotingscapaciteit voor de eurozone of 

een gemeenschappelijk 

schuldeninstrument; de coördinatie van 

economische beleidsmaatregelen zoals 

bepaald in art. 5 VWEU zou daarmee een 

"gedeelde bevoegdheid" tussen de Unie 

en de lidstaten worden; 

17. de coördinatie van economische 

beleidsmaatregelen zoals bepaald in art. 5 

VWEU mag geen beletsel vormen voor 

het soevereine recht van de EU-lidstaten 

om zelfstandig hun economisch beleid 

vast te stellen; 

Or. el 

 

Amendement  533 

Rainer Wieland 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. stelt dan ook voor de 

tekortenprocedure, de schuldenprocedure, 

de procedure voor macro-economische 

onevenwichtigheden en de 

landenspecifieke aanbevelingen samen te 

voegen tot één enkele "convergentiecode" 

van wettelijk bindende aard, met 

minimum- en maximumnormen, waarbij 

alleen naleving van deze code toegang zou 

verlenen tot EU-middelen voor 

investeringsprojecten of deelname aan 

nieuwe instrumenten die economische 

17. stelt daarom een 

"convergentiecode" voor, waarbij alleen 

naleving van deze code toegang zou 

verlenen tot EU-middelen voor 

investeringsprojecten of deelname aan 

nieuwe instrumenten die economische 

hervormingen combineren met 

begrotingsstimulansen zoals het 

steunprogramma voor structurele 

hervormingen; 
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hervormingen combineren met 

begrotingsstimulansen zoals een 

begrotingscapaciteit voor de eurozone of 

een gemeenschappelijk 

schuldeninstrument; de coördinatie van 

economische beleidsmaatregelen zoals 

bepaald in art. 5 VWEU zou daarmee een 

"gedeelde bevoegdheid" tussen de Unie 

en de lidstaten worden; 

Or. de 

 

Amendement  534 

Markus Pieper 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. stelt dan ook voor de 

tekortenprocedure, de schuldenprocedure, 

de procedure voor macro-economische 

onevenwichtigheden en de 

landenspecifieke aanbevelingen samen te 

voegen tot één enkele "convergentiecode" 

van wettelijk bindende aard, met 

minimum- en maximumnormen, waarbij 

alleen naleving van deze code toegang zou 

verlenen tot EU-middelen voor 

investeringsprojecten of deelname aan 

nieuwe instrumenten die economische 

hervormingen combineren met 

begrotingsstimulansen zoals een 

begrotingscapaciteit voor de eurozone of 

een gemeenschappelijk 

schuldeninstrument; de coördinatie van 

economische beleidsmaatregelen zoals 

bepaald in art. 5 VWEU zou daarmee een 

"gedeelde bevoegdheid" tussen de Unie 

en de lidstaten worden; 

17. stelt daarom een 

"convergentiecode" voor, waarbij alleen 

naleving van deze code toegang zou 

verlenen tot EU-middelen voor 

investeringsprojecten of deelname aan 

nieuwe instrumenten die economische 

hervormingen combineren met 

begrotingsstimulansen zoals het 

steunprogramma voor structurele 

hervormingen; 

Or. de 
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Amendement  535 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. stelt dan ook voor de 

tekortenprocedure, de schuldenprocedure, 

de procedure voor macro-economische 

onevenwichtigheden en de 

landenspecifieke aanbevelingen samen te 

voegen tot één enkele "convergentiecode" 

van wettelijk bindende aard, met 

minimum- en maximumnormen, waarbij 

alleen naleving van deze code toegang zou 

verlenen tot EU-middelen voor 

investeringsprojecten of deelname aan 

nieuwe instrumenten die economische 

hervormingen combineren met 

begrotingsstimulansen zoals een 

begrotingscapaciteit voor de eurozone of 

een gemeenschappelijk 

schuldeninstrument; de coördinatie van 

economische beleidsmaatregelen zoals 

bepaald in art. 5 VWEU zou daarmee een 

"gedeelde bevoegdheid" tussen de Unie 

en de lidstaten worden; 

17. stelt dan ook een 

"convergentiecode" van wettelijk bindende 

aard voor; is van mening dat naleving van 

deze code toegang zou verlenen tot EU-

middelen voor investeringsprojecten of 

deelname aan nieuwe instrumenten die 

economische hervormingen combineren 

met begrotingsstimulansen zoals het 

steunprogramma voor structurele 

hervormingen; 

Or. en 

 

Amendement  536 

Burkhard Balz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. stelt dan ook voor de 

tekortenprocedure, de schuldenprocedure, 

de procedure voor macro-economische 

onevenwichtigheden en de 

landenspecifieke aanbevelingen samen te 

voegen tot één enkele "convergentiecode" 

van wettelijk bindende aard, met 

17. stelt een "convergentiecode" voor 

met als doel de concurrentiepositie van de 

lidstaten en de EU te versterken, waarbij 

alleen naleving van deze code toegang zou 

verlenen tot EU-middelen voor 

investeringsprojecten of deelname aan 

nieuwe instrumenten die economische 
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minimum- en maximumnormen, waarbij 

alleen naleving van deze code toegang zou 

verlenen tot EU-middelen voor 

investeringsprojecten of deelname aan 

nieuwe instrumenten die economische 

hervormingen combineren met 

begrotingsstimulansen zoals een 

begrotingscapaciteit voor de eurozone of 

een gemeenschappelijk 

schuldeninstrument; de coördinatie van 

economische beleidsmaatregelen zoals 

bepaald in art. 5 VWEU zou daarmee een 

"gedeelde bevoegdheid" tussen de Unie 

en de lidstaten worden; 

hervormingen combineren met 

stimulansen zoals het steunprogramma 

voor structurele hervormingen; 

Or. en 

 

Amendement  537 

Esther de Lange 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. stelt dan ook voor de 

tekortenprocedure, de schuldenprocedure, 

de procedure voor macro-economische 

onevenwichtigheden en de 

landenspecifieke aanbevelingen samen te 

voegen tot één enkele "convergentiecode" 

van wettelijk bindende aard, met 

minimum- en maximumnormen, waarbij 

alleen naleving van deze code toegang zou 

verlenen tot EU-middelen voor 

investeringsprojecten of deelname aan 

nieuwe instrumenten die economische 

hervormingen combineren met 

begrotingsstimulansen zoals een 

begrotingscapaciteit voor de eurozone of 

een gemeenschappelijk 

schuldeninstrument; de coördinatie van 

economische beleidsmaatregelen zoals 

bepaald in art. 5 VWEU zou daarmee een 

"gedeelde bevoegdheid" tussen de Unie 

en de lidstaten worden; 

17. is van mening dat er, aangezien de 

parlementaire inbreng in de richtsnoeren 

voor het economisch beleid een belangrijk 

aspect is van ieder democratisch systeem, 

kan worden gezorgd voor meer legitimiteit 

op Europees niveau door de vaststelling 

van convergentierichtsnoeren met 

gerichte prioriteiten voor de komende 

jaren, in het kader van een 

medebeslissingsprocedure die bij de 

volgende verdragswijziging moet worden 

ingevoerd; 
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Or. en 

 

Amendement  538 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mercedes Bresso, 

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. stelt dan ook voor de 

tekortenprocedure, de schuldenprocedure, 

de procedure voor macro-economische 

onevenwichtigheden en de 

landenspecifieke aanbevelingen samen te 

voegen tot één enkele "convergentiecode" 

van wettelijk bindende aard, met 

minimum- en maximumnormen, waarbij 

alleen naleving van deze code toegang zou 

verlenen tot EU-middelen voor 

investeringsprojecten of deelname aan 

nieuwe instrumenten die economische 

hervormingen combineren met 

begrotingsstimulansen zoals een 

begrotingscapaciteit voor de eurozone of 

een gemeenschappelijk 

schuldeninstrument; de coördinatie van 

economische beleidsmaatregelen zoals 

bepaald in art. 5 VWEU zou daarmee een 

"gedeelde bevoegdheid" tussen de Unie 

en de lidstaten worden; 

17. pleit nogmaals voor de aanneming 

van een "convergentiecode", als 

rechtshandeling door een gewone 

wetgevingsprocedure, om de huidige 

coördinatie van het economisch beleid te 

stroomlijnen tot een doeltreffender 

convergentie van economische 

beleidsmaatregelen; stelt voor dat de code 

gedurende de eerste periode gericht zou 

moeten zijn op convergentiecriteria met 

betrekking tot belasting, arbeidsmarkt, 

waaronder minimumloon, investeringen, 

sociale cohesie en capaciteiten van 

overheidsinstellingen en een goed beleid; 

Or. en 

 

Amendement  539 

Martina Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. stelt dan ook voor de 

tekortenprocedure, de schuldenprocedure, 

17. de coördinatie van economische 

beleidsmaatregelen zou nooit een 
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de procedure voor macro-economische 

onevenwichtigheden en de 

landenspecifieke aanbevelingen samen te 

voegen tot één enkele "convergentiecode" 

van wettelijk bindende aard, met 

minimum- en maximumnormen, waarbij 

alleen naleving van deze code toegang zou 

verlenen tot EU-middelen voor 

investeringsprojecten of deelname aan 

nieuwe instrumenten die economische 

hervormingen combineren met 

begrotingsstimulansen zoals een 

begrotingscapaciteit voor de eurozone of 

een gemeenschappelijk 

schuldeninstrument; de coördinatie van 

economische beleidsmaatregelen zoals 

bepaald in art. 5 VWEU zou daarmee een 

"gedeelde bevoegdheid" tussen de Unie 

en de lidstaten worden; 

"gedeelde bevoegdheid" tussen de Unie 

en de lidstaten hebben moeten worden, 

het zou de bevoegdheid van democratisch 

gekozen regeringen in de lidstaten moeten 

zijn gebleven; belastingtarieven, 

waaronder tarieven voor 

inkomstenbelasting en 

vennootschapsbelasting, zouden altijd de 

bevoegdheid van democratisch gekozen 

regeringen in de lidstaten moeten blijven; 

de Unie en de lidstaten dienen samen te 

werken om belastingontduiking en 

belastingfraude te bestrijden; 

Or. en 

 

Amendement  540 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. stelt dan ook voor de 

tekortenprocedure, de schuldenprocedure, 

de procedure voor macro-economische 

onevenwichtigheden en de 

landenspecifieke aanbevelingen samen te 

voegen tot één enkele "convergentiecode" 

van wettelijk bindende aard, met 

minimum- en maximumnormen, waarbij 

alleen naleving van deze code toegang zou 

verlenen tot EU-middelen voor 

investeringsprojecten of deelname aan 

nieuwe instrumenten die economische 

hervormingen combineren met 

begrotingsstimulansen zoals een 

begrotingscapaciteit voor de eurozone of 

een gemeenschappelijk 

schuldeninstrument; de coördinatie van 

17. stelt dan ook voor de 

tekortenprocedure, de schuldenprocedure, 

de procedure voor macro-economische 

onevenwichtigheden en de 

landenspecifieke aanbevelingen samen te 

voegen tot één enkele "convergentiecode" 

van wettelijk bindende aard, met 

minimum- en maximumnormen, waarbij 

alleen naleving van deze code toegang zou 

verlenen tot EU-middelen voor 

investeringsprojecten of deelname aan 

nieuwe instrumenten die economische 

hervormingen combineren met 

begrotingsstimulansen zoals een 

begrotingscapaciteit voor de eurozone of 

een gemeenschappelijk 

schuldeninstrument; de coördinatie van 
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economische beleidsmaatregelen zoals 

bepaald in art. 5 VWEU zou daarmee een 

"gedeelde bevoegdheid" tussen de Unie en 

de lidstaten worden; 

economische beleidsmaatregelen zoals 

bepaald in art. 5 VWEU zou daarmee een 

"gedeelde bevoegdheid" tussen de Unie en 

de lidstaten worden, waarbij de EU de 

mogelijkheid heeft lidstaten aan te sporen 

te investeren in bepaalde gebieden, 

bijvoorbeeld R&D; 

Or. en 

 

Amendement  541 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 17 bis. dringt erop aan de netto 

overheidsinvesteringen in mindering te 

brengen op de staatsschuld in een poging 

de "gulden regel voor 

overheidsinvesteringen" toe te passen om 

een optimale intergenerationele toewijzing 

van overheidsinvesteringen mogelijk te 

maken; meent dat de definitie van hetgeen 

als investering in aanmerking komt onder 

de loep moet worden genomen; is van 

mening dat, om de overheidsschuld op 

korte termijn te beperken, een 

bijbehorende drempel voor netto 

investeringen zou kunnen worden 

toegepast; meent dat de regel zou kunnen 

worden toegepast via de aanhechting van 

een "investeringsprotocol" aan de 

Verdragen in het kader van de 

vereenvoudigde herzieningsprocedure van 

artikel 48 VEU; 

Or. en 

 

Amendement  542 

Izaskun Bilbao Barandica 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 17 bis. stelt dat tussen de criteria van de 

convergentiecode een evaluatie zit van de 

verwezenlijking van de masterplannen 

voor infrastructuren met een Europese 

meerwaarde, opgericht onder TEN-T om 

over een doeltreffend instrument te 

beschikken dat de aanleg van trans-

Europese vervoersnetwerken bevordert en 

versnelt; is daarbij van mening dat de 

afwijkingen van de 

investeringsprogramma's de toegang tot 

EU-financiën moeten verhinderen; 

Or. es 

 

Amendement  543 

Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 17 bis. acht het noodzakelijk dat de 

voorgestelde "convergentiecode" 

verenigbaar is met de Europese pijler van 

sociale rechten, die het instellen van een 

Europees kader voor minimumlonen, een 

gewaarborgd niveau van sociale 

bescherming binnen de Unie en een 

Europese werkloosheidsverzekering zou 

moeten omvatten; 

Or. en 

 

Amendement  544 

Pedro Silva Pereira 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 17 bis. meent dat de "convergentiecode" 

in de eerste plaats gericht moet zijn op 

territoriale en sociale cohesie, om een 

gelijk speelveld te verkrijgen en de diepere 

oorzaken van divergentie tussen lidstaten 

en tussen regio's te bestrijden; 

Or. en 

 

Amendement  545 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, 

Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 17 bis. stelt voor dat naleving van deze 

code toegang zou verlenen tot nieuwe 

instrumenten die economische 

hervormingen combineren met 

begrotingsstimulansen zoals een 

begrotingscapaciteit voor de eurozone of 

een gemeenschappelijk 

schuldeninstrument; 

Or. en 

 

Amendement  546 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, 

Ramón Jáuregui Atondo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 17 ter. is van mening dat de coördinatie 

van economische beleidsmaatregelen 

zoals bepaald in art. 5 VWEU een 

"gedeelde bevoegdheid" tussen de Unie 
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en de lidstaten moet worden; 

Or. en 

 

Amendement  547 

Rainer Wieland 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. is van mening dat om de nog 

steeds veel te hoge schuldenlast van 

lidstaten te verlagen een dergelijk 

gemeenschappelijk schuldeninstrument 

moet worden ingevoerd, naar het voorstel 

van de Duitse Raad van economische 

deskundigen van 9 november 2011, 

waarbij de leden van de eurozone 

hoofdelijk aansprakelijk zouden zijn voor 

een amortisatiefonds, met krachtige 

individuele verplichtingen inzake 

structurele hervormingen, teneinde de 

schuldgraad terug te brengen naar het 

voorgeschreven maximum van 60%; 

benadrukt dat de leden van de eurozone 

alleen zouden mogen deelnemen als zij 

zich aan de convergentiecode houden, om 

moral hazard te voorkomen; 

Schrappen 

Or. de 

 

Amendement  548 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. is van mening dat om de nog 

steeds veel te hoge schuldenlast van 

lidstaten te verlagen een dergelijk 

gemeenschappelijk schuldeninstrument 

Schrappen 
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moet worden ingevoerd, naar het voorstel 

van de Duitse Raad van economische 

deskundigen van 9 november 2011, 

waarbij de leden van de eurozone 

hoofdelijk aansprakelijk zouden zijn voor 

een amortisatiefonds, met krachtige 

individuele verplichtingen inzake 

structurele hervormingen, teneinde de 

schuldgraad terug te brengen naar het 

voorgeschreven maximum van 60%; 

benadrukt dat de leden van de eurozone 

alleen zouden mogen deelnemen als zij 

zich aan de convergentiecode houden, om 

moral hazard te voorkomen; 

Or. de 

 

Amendement  549 

Markus Pieper 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. is van mening dat om de nog 

steeds veel te hoge schuldenlast van 

lidstaten te verlagen een dergelijk 

gemeenschappelijk schuldeninstrument 

moet worden ingevoerd, naar het voorstel 

van de Duitse Raad van economische 

deskundigen van 9 november 2011, 

waarbij de leden van de eurozone 

hoofdelijk aansprakelijk zouden zijn voor 

een amortisatiefonds, met krachtige 

individuele verplichtingen inzake 

structurele hervormingen, teneinde de 

schuldgraad terug te brengen naar het 

voorgeschreven maximum van 60%; 

benadrukt dat de leden van de eurozone 

alleen zouden mogen deelnemen als zij 

zich aan de convergentiecode houden, om 

moral hazard te voorkomen; 

Schrappen 

Or. de 
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Amendement  550 

Max Andersson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. is van mening dat om de nog 

steeds veel te hoge schuldenlast van 

lidstaten te verlagen een dergelijk 

gemeenschappelijk schuldeninstrument 

moet worden ingevoerd, naar het voorstel 

van de Duitse Raad van economische 

deskundigen van 9 november 2011, 

waarbij de leden van de eurozone 

hoofdelijk aansprakelijk zouden zijn voor 

een amortisatiefonds, met krachtige 

individuele verplichtingen inzake 

structurele hervormingen, teneinde de 

schuldgraad terug te brengen naar het 

voorgeschreven maximum van 60%; 

benadrukt dat de leden van de eurozone 

alleen zouden mogen deelnemen als zij 

zich aan de convergentiecode houden, om 

moral hazard te voorkomen; 

Schrappen 

Or. sv 

 

Amendement  551 

Burkhard Balz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. is van mening dat om de nog 

steeds veel te hoge schuldenlast van 

lidstaten te verlagen een dergelijk 

gemeenschappelijk schuldeninstrument 

moet worden ingevoerd, naar het voorstel 

van de Duitse Raad van economische 

deskundigen van 9 november 2011, 

waarbij de leden van de eurozone 

hoofdelijk aansprakelijk zouden zijn voor 

een amortisatiefonds, met krachtige 

Schrappen 
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individuele verplichtingen inzake 

structurele hervormingen, teneinde de 

schuldgraad terug te brengen naar het 

voorgeschreven maximum van 60%; 

benadrukt dat de leden van de eurozone 

alleen zouden mogen deelnemen als zij 

zich aan de convergentiecode houden, om 

moral hazard te voorkomen; 

Or. en 

 

Amendement  552 

Bernd Lucke 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. is van mening dat om de nog 

steeds veel te hoge schuldenlast van 

lidstaten te verlagen een dergelijk 

gemeenschappelijk schuldeninstrument 

moet worden ingevoerd, naar het voorstel 

van de Duitse Raad van economische 

deskundigen van 9 november 2011, 

waarbij de leden van de eurozone 

hoofdelijk aansprakelijk zouden zijn voor 

een amortisatiefonds, met krachtige 

individuele verplichtingen inzake 

structurele hervormingen, teneinde de 

schuldgraad terug te brengen naar het 

voorgeschreven maximum van 60%; 

benadrukt dat de leden van de eurozone 

alleen zouden mogen deelnemen als zij 

zich aan de convergentiecode houden, om 

moral hazard te voorkomen; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  553 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 
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Ontwerpresolutie Amendement 

18. is van mening dat om de nog steeds 

veel te hoge schuldenlast van lidstaten te 

verlagen een dergelijk gemeenschappelijk 

schuldeninstrument moet worden 

ingevoerd, naar het voorstel van de Duitse 

Raad van economische deskundigen van 9 

november 2011, waarbij de leden van de 

eurozone hoofdelijk aansprakelijk zouden 

zijn voor een amortisatiefonds, met 

krachtige individuele verplichtingen 

inzake structurele hervormingen, teneinde 

de schuldgraad terug te brengen naar het 

voorgeschreven maximum van 60%; 

benadrukt dat de leden van de eurozone 

alleen zouden mogen deelnemen als zij 

zich aan de convergentiecode houden, om 

moral hazard te voorkomen; 

18. is van mening dat om de nog steeds 

veel te hoge schuldenlast van lidstaten te 

verlagen één dergelijk gemeenschappelijk 

schuldeninstrument moet worden 

ingevoerd; 

Or. it 

 

Amendement  554 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. is van mening dat om de nog steeds 

veel te hoge schuldenlast van lidstaten te 

verlagen een dergelijk gemeenschappelijk 

schuldeninstrument moet worden 

ingevoerd, naar het voorstel van de Duitse 

Raad van economische deskundigen van 9 

november 2011, waarbij de leden van de 

eurozone hoofdelijk aansprakelijk zouden 

zijn voor een amortisatiefonds, met 

krachtige individuele verplichtingen 

inzake structurele hervormingen, teneinde 

de schuldgraad terug te brengen naar het 

voorgeschreven maximum van 60%; 

benadrukt dat de leden van de eurozone 

alleen zouden mogen deelnemen als zij 

18. is van mening dat om de nog steeds 

veel te hoge schuldenlast van lidstaten te 

verlagen een gemeenschappelijk 

schuldeninstrument moet worden 

ingevoerd; 
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zich aan de convergentiecode houden, om 

moral hazard te voorkomen; 

Or. en 

 

Amendement  555 

Pascal Durand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. is van mening dat om de nog steeds 

veel te hoge schuldenlast van lidstaten te 

verlagen een dergelijk gemeenschappelijk 

schuldeninstrument moet worden 

ingevoerd, naar het voorstel van de Duitse 

Raad van economische deskundigen van 9 

november 2011, waarbij de leden van de 

eurozone hoofdelijk aansprakelijk zouden 

zijn voor een amortisatiefonds, met 

krachtige individuele verplichtingen inzake 

structurele hervormingen, teneinde de 

schuldgraad terug te brengen naar het 

voorgeschreven maximum van 60%; 

benadrukt dat de leden van de eurozone 

alleen zouden mogen deelnemen als zij 

zich aan de convergentiecode houden, om 

moral hazard te voorkomen; 

18. is van mening dat een 

gemeenschappelijk schuldeninstrument 

moet worden ingevoerd, naar het voorstel 

van de Duitse Raad van economische 

deskundigen van 9 november 2011, 

waarbij de leden van de eurozone 

hoofdelijk aansprakelijk zouden zijn voor 

een amortisatiefonds, met krachtige 

individuele verplichtingen, teneinde de 

schuldgraad terug te brengen; 

Or. en 

 

Amendement  556 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. is van mening dat om de nog steeds 

veel te hoge schuldenlast van lidstaten te 

verlagen een dergelijk gemeenschappelijk 

18. is van mening dat om de nog steeds 

veel te hoge schuldenlast van lidstaten te 

verlagen een gemeenschappelijk 
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schuldeninstrument moet worden 

ingevoerd, naar het voorstel van de Duitse 

Raad van economische deskundigen van 9 

november 2011, waarbij de leden van de 

eurozone hoofdelijk aansprakelijk zouden 

zijn voor een amortisatiefonds, met 

krachtige individuele verplichtingen 

inzake structurele hervormingen, teneinde 

de schuldgraad terug te brengen naar het 

voorgeschreven maximum van 60%; 

benadrukt dat de leden van de eurozone 

alleen zouden mogen deelnemen als zij 

zich aan de convergentiecode houden, om 

moral hazard te voorkomen; 

schuldeninstrument moet worden 

ingevoerd, naar het voorstel van de Duitse 

Raad van economische deskundigen van 9 

november 2011, waarbij de leden van de 

eurozone hoofdelijk aansprakelijk zouden 

zijn voor een amortisatiefonds; 

Or. en 

 

Amendement  557 

Esther de Lange 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. is van mening dat om de nog steeds 

veel te hoge schuldenlast van lidstaten te 

verlagen een dergelijk gemeenschappelijk 

schuldeninstrument moet worden 

ingevoerd, naar het voorstel van de Duitse 

Raad van economische deskundigen van 9 

november 2011, waarbij de leden van de 

eurozone hoofdelijk aansprakelijk zouden 

zijn voor een amortisatiefonds, met 

krachtige individuele verplichtingen 

inzake structurele hervormingen, teneinde 

de schuldgraad terug te brengen naar het 

voorgeschreven maximum van 60%; 

benadrukt dat de leden van de eurozone 

alleen zouden mogen deelnemen als zij 

zich aan de convergentiecode houden, om 

moral hazard te voorkomen; 

18. is van mening dat om de nog steeds 

veel te hoge schuldenlast van lidstaten te 

verlagen, structurele hervormingen voor 

het verbeteren van het 

concurrentievermogen van de lidstaten en 

de eurozone als geheel noodzakelijk zijn; 

wijst op de mededeling van de Commissie 

met betrekking tot flexibiliteit in het 

stabiliteits- en groeipact, die het mogelijk 

maakt voor lidstaten om een anticyclisch 

begrotingsbeleid te voeren in tijden van 

economische neergang; 

Or. en 
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Amendement  558 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. is van mening dat om de nog steeds 

veel te hoge schuldenlast van lidstaten te 

verlagen een dergelijk gemeenschappelijk 

schuldeninstrument moet worden 

ingevoerd, naar het voorstel van de Duitse 

Raad van economische deskundigen van 9 

november 2011, waarbij de leden van de 

eurozone hoofdelijk aansprakelijk zouden 

zijn voor een amortisatiefonds, met 

krachtige individuele verplichtingen 

inzake structurele hervormingen, teneinde 

de schuldgraad terug te brengen naar het 

voorgeschreven maximum van 60%; 

benadrukt dat de leden van de eurozone 

alleen zouden mogen deelnemen als zij 

zich aan de convergentiecode houden, om 

moral hazard te voorkomen; 

18. is van mening dat een 

gemeenschappelijk schuldeninstrument 

moet worden ingevoerd, waarbij de leden 

van de eurozone hoofdelijk aansprakelijk 

zouden zijn voor een investeringsfonds; 

benadrukt dat leden van de eurozone 

zouden moeten deelnemen aan het 

instrument op basis van het beginsel van 

samenwerking en binnen de context van 

een gemeenschappelijk investeringsbeleid, 

dat aangenomen wordt met het doel de 

onevenwichtigheden in de eurozone op te 

lossen; 

Or. en 

 

Amendement  559 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. is van mening dat om de nog steeds 

veel te hoge schuldenlast van lidstaten te 

verlagen een dergelijk gemeenschappelijk 

schuldeninstrument moet worden 

ingevoerd, naar het voorstel van de Duitse 

Raad van economische deskundigen van 9 

november 2011, waarbij de leden van de 

eurozone hoofdelijk aansprakelijk zouden 

zijn voor een amortisatiefonds, met 

krachtige individuele verplichtingen inzake 

structurele hervormingen, teneinde de 

18. is van mening dat om de nog steeds 

veel te hoge schuldenlast van lidstaten te 

verlagen een dergelijk gemeenschappelijk 

schuldeninstrument moet worden 

ingevoerd, naar het voorstel van de Duitse 

Raad van economische deskundigen van 9 

november 2011, waarbij de leden van de 

eurozone hoofdelijk aansprakelijk zouden 

zijn voor een amortisatiefonds, met 

krachtige individuele verplichtingen inzake 

structurele hervormingen, teneinde de 
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schuldgraad terug te brengen naar het 

voorgeschreven maximum van 60%; 

benadrukt dat de leden van de eurozone 

alleen zouden mogen deelnemen als zij 

zich aan de convergentiecode houden, om 

moral hazard te voorkomen; 

schuldgraad terug te brengen naar het 

voorgeschreven maximum van 60 %; 

benadrukt dat de leden van de eurozone 

zouden mogen deelnemen als zij zich aan 

de convergentiecode houden; 

Or. en 

 

Amendement  560 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. is van mening dat om de nog steeds 

veel te hoge schuldenlast van lidstaten te 

verlagen een dergelijk gemeenschappelijk 

schuldeninstrument moet worden 

ingevoerd, naar het voorstel van de Duitse 

Raad van economische deskundigen van 9 

november 2011, waarbij de leden van de 

eurozone hoofdelijk aansprakelijk zouden 

zijn voor een amortisatiefonds, met 

krachtige individuele verplichtingen 

inzake structurele hervormingen, teneinde 

de schuldgraad terug te brengen naar het 

voorgeschreven maximum van 60%; 

benadrukt dat de leden van de eurozone 

alleen zouden mogen deelnemen als zij 

zich aan de convergentiecode houden, om 

moral hazard te voorkomen; 

18. is van mening dat om de nog steeds 

veel te hoge schuldenlast van lidstaten te 

verlagen een dergelijk gemeenschappelijk 

schuldeninstrument moet worden 

ingevoerd, waarbij de leden van de 

eurozone hoofdelijk aansprakelijk zouden 

zijn voor een amortisatiefonds, teneinde de 

schuldgraad terug te brengen naar het 

voorgeschreven maximum van 60 %; 

verzoekt tegelijkertijd alle bevoegde 

nationale autoriteiten om overeenkomstig 

artikel 7, lid 9, van Verordening 

nr. 472/2013 een financiële audit van de 

schulden uit te voeren; bij deze financiële 

audit moet voor elke lidstaat de hoogte 

van de oninbare schulden worden 

vastgesteld, die rechtstreeks in mindering 

zullen worden gebracht op de 

verplichtingen van de lidstaten in kwestie; 

Or. el 

 

Amendement  561 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 18 bis. beklemtoont dat het monetaire 

beleid in het huidige economische klimaat 

van verminderde vraag aangevuld moet 

worden met een expansief 

begrotingsbeleid en door de macht van de 

vakbonden voor het onderhandelen van 

collectieve overeenkomsten te versterken 

teneinde ervoor te zorgen dat de lonen 

stijgen in overeenstemming met de 

gemiddelde productiviteitstoename van de 

landen en met de inflatiedoelstelling van 

de ECB; acht het in deze context 

noodzakelijk de doelstellingen van de 

ECB te herzien; 

Or. en 

 

Amendement  562 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 18 bis. acht het noodzakelijk dat op 

Europees niveau een debat wordt geopend 

over de door Griekenland en andere EU-

lidstaten van Duitsland geëiste 

herstelbetalingen en is van oordeel dat 

voldoening daarvan niet alleen een 

financiële verplichting van Duitsland 

vormt, maar ook een kans biedt om de 

Europese economie te stabiliseren en 

tegelijkertijd recht te laten geschieden; 

Or. el 

 

Amendement  563 

Esther de Lange 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 18 bis. merkt op dat, indien een lidstaat 

een begrotingsoverschot kent in een 

periode van economische opleving, hij 

over een schokabsorberend mechanisme 

van meer dan 3 % van het bbp moet 

kunnen beschikken om een anticyclisch 

begrotingsbeleid te voeren in tijden van 

economische neergang, zonder dat de 

regels van het stabiliteits- en groeipact 

hierdoor worden overtreden; 

Or. en 

 

Amendement  564 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 18 ter. pleit voor een beter gebruik van de 

bestaande structuurfondsen om cohesie 

aan te sporen; 

Or. en 

 

Amendement  565 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. onderstreept evenwel dat 

conditionaliteit bij dit nieuwe 

schuldeninstrument alleen geloofwaardig 

is als het wordt aangevuld met een 

insolventieprocedure voor staten, die niet 

Schrappen 
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alleen voor voorspelbaarheid voor de 

markten zorgt als een staat insolvent 

dreigt te raken, maar ook marktdiscipline 

waarborgt voor zowel lidstaten als 

particuliere schuldeisers; 

Or. de 

 

Amendement  566 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. onderstreept evenwel dat 

conditionaliteit bij dit nieuwe 

schuldeninstrument alleen geloofwaardig 

is als het wordt aangevuld met een 

insolventieprocedure voor staten, die niet 

alleen voor voorspelbaarheid voor de 

markten zorgt als een staat insolvent 

dreigt te raken, maar ook marktdiscipline 

waarborgt voor zowel lidstaten als 

particuliere schuldeisers; 

Schrappen 

Or. el 

 

Amendement  567 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. onderstreept evenwel dat 

conditionaliteit bij dit nieuwe 

schuldeninstrument alleen geloofwaardig 

is als het wordt aangevuld met een 

insolventieprocedure voor staten, die niet 

alleen voor voorspelbaarheid voor de 

markten zorgt als een staat insolvent 

Schrappen 
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dreigt te raken, maar ook marktdiscipline 

waarborgt voor zowel lidstaten als 

particuliere schuldeisers; 

Or. en 

 

Amendement  568 

Pascal Durand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. onderstreept evenwel dat 

conditionaliteit bij dit nieuwe 

schuldeninstrument alleen geloofwaardig 

is als het wordt aangevuld met een 

insolventieprocedure voor staten, die niet 

alleen voor voorspelbaarheid voor de 

markten zorgt als een staat insolvent 

dreigt te raken, maar ook marktdiscipline 

waarborgt voor zowel lidstaten als 

particuliere schuldeisers; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  569 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. onderstreept evenwel dat 

conditionaliteit bij dit nieuwe 

schuldeninstrument alleen geloofwaardig 

is als het wordt aangevuld met een 

insolventieprocedure voor staten, die niet 

alleen voor voorspelbaarheid voor de 

markten zorgt als een staat insolvent 

dreigt te raken, maar ook marktdiscipline 

waarborgt voor zowel lidstaten als 

Schrappen 
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particuliere schuldeisers; 

Or. en 

 

Amendement  570 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. onderstreept evenwel dat 

conditionaliteit bij dit nieuwe 

schuldeninstrument alleen geloofwaardig 

is als het wordt aangevuld met een 

insolventieprocedure voor staten, die niet 

alleen voor voorspelbaarheid voor de 

markten zorgt als een staat insolvent 

dreigt te raken, maar ook marktdiscipline 

waarborgt voor zowel lidstaten als 

particuliere schuldeisers; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  571 

Martina Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. onderstreept evenwel dat 

conditionaliteit bij dit nieuwe 

schuldeninstrument alleen geloofwaardig 

is als het wordt aangevuld met een 

insolventieprocedure voor staten, die niet 

alleen voor voorspelbaarheid voor de 

markten zorgt als een staat insolvent 

dreigt te raken, maar ook marktdiscipline 

waarborgt voor zowel lidstaten als 

particuliere schuldeisers; 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  572 

Burkhard Balz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. onderstreept evenwel dat 

conditionaliteit bij dit nieuwe 

schuldeninstrument alleen geloofwaardig 

is als het wordt aangevuld met een 

insolventieprocedure voor staten, die niet 

alleen voor voorspelbaarheid voor de 

markten zorgt als een staat insolvent 

dreigt te raken, maar ook marktdiscipline 

waarborgt voor zowel lidstaten als 

particuliere schuldeisers; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  573 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. onderstreept evenwel dat 

conditionaliteit bij dit nieuwe 

schuldeninstrument alleen geloofwaardig 

is als het wordt aangevuld met een 

insolventieprocedure voor staten, die niet 

alleen voor voorspelbaarheid voor de 

markten zorgt als een staat insolvent dreigt 

te raken, maar ook marktdiscipline 

waarborgt voor zowel lidstaten als 

particuliere schuldeisers; 

19. benadrukt dat voor de 

insolventieprocedure voor staten waarvan 

de buitenlandse schuld onrechtmatig, 

onevenwichtig of onhoudbaar is, een 

regelgevingskader op basis van een 

mechanisme voor staatsschuldsanering 

vereist is, dat moet zorgen voor een 

aanzienlijke verlichting van de 

buitenlandse schuld teneinde deze terug te 

brengen tot een houdbaar niveau; 

onderstreept dat dit niet alleen voor 

voorspelbaarheid voor de markten zorgt als 

een staat insolvent dreigt te raken, maar 

ook marktdiscipline waarborgt voor zowel 

lidstaten als particuliere schuldeisers; 
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Or. it 

 

Amendement  574 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. onderstreept evenwel dat 

conditionaliteit bij dit nieuwe 

schuldeninstrument alleen geloofwaardig is 

als het wordt aangevuld met een 

insolventieprocedure voor staten, die niet 

alleen voor voorspelbaarheid voor de 

markten zorgt als een staat insolvent dreigt 

te raken, maar ook marktdiscipline 

waarborgt voor zowel lidstaten als 

particuliere schuldeisers; 

19. onderstreept evenwel dat 

conditionaliteit bij dit nieuwe 

schuldeninstrument alleen geloofwaardig is 

als het wordt aangevuld met een 

insolventieprocedure voor staten, die niet 

alleen voor voorspelbaarheid voor de 

markten zorgt als een staat insolvent dreigt 

te raken, maar ook marktdiscipline 

waarborgt voor zowel lidstaten als 

particuliere schuldeisers, terwijl nieuwe 

bail-outs die politiek schadelijk zijn 

gebleken voor het Europese project 

vermeden worden; 

Or. en 

 

Amendement  575 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. onderstreept evenwel dat 

conditionaliteit bij dit nieuwe 

schuldeninstrument alleen geloofwaardig 

is als het wordt aangevuld met een 

insolventieprocedure voor staten, die niet 

alleen voor voorspelbaarheid voor de 

markten zorgt als een staat insolvent dreigt 

te raken, maar ook marktdiscipline 

waarborgt voor zowel lidstaten als 

particuliere schuldeisers; 

19. onderstreept evenwel dat 

conditionaliteit bij nieuwe 

stimuleringsinstrumenten alleen 

geloofwaardig is als het wordt aangevuld 

met een insolventieprocedure voor staten, 

die niet alleen voor voorspelbaarheid voor 

de markten zorgt als een staat insolvent 

dreigt te raken, maar ook marktdiscipline 

waarborgt voor zowel lidstaten als 

particuliere schuldeisers; 
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Or. de 

 

Amendement  576 

Rainer Wieland 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. onderstreept evenwel dat 

conditionaliteit bij dit nieuwe 

schuldeninstrument alleen geloofwaardig 

is als het wordt aangevuld met een 

insolventieprocedure voor staten, die niet 

alleen voor voorspelbaarheid voor de 

markten zorgt als een staat insolvent dreigt 

te raken, maar ook marktdiscipline 

waarborgt voor zowel lidstaten als 

particuliere schuldeisers; 

19. onderstreept dat conditionaliteit bij 

nieuwe stimuleringsinstrumenten alleen 

geloofwaardig is als het wordt aangevuld 

met een insolventieprocedure voor staten, 

die niet alleen voor voorspelbaarheid voor 

de markten zorgt als een staat insolvent 

dreigt te raken, maar ook marktdiscipline 

waarborgt voor zowel lidstaten als 

particuliere schuldeisers; 

Or. de 

 

Amendement  577 

Bernd Lucke 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. onderstreept evenwel dat 

conditionaliteit bij dit nieuwe 

schuldeninstrument alleen geloofwaardig 

is als het wordt aangevuld met een 

insolventieprocedure voor staten, die niet 

alleen voor voorspelbaarheid voor de 

markten zorgt als een staat insolvent dreigt 

te raken, maar ook marktdiscipline 

waarborgt voor zowel lidstaten als 

particuliere schuldeisers; 

19. onderstreept evenwel dat 

conditionaliteit alleen geloofwaardig is als 

het wordt aangevuld met een 

insolventieprocedure voor staten, die niet 

alleen voor voorspelbaarheid voor de 

markten zorgt als een staat insolvent dreigt 

te raken, maar ook marktdiscipline 

waarborgt voor zowel lidstaten als 

particuliere schuldeisers; 

Or. en 
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Amendement  578 

Max Andersson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. dringt erop aan dat het 

begrotingscompact in het juridisch kader 

van de EU, en het ESM en het 

gemeenschappelijk afwikkelingsfonds in 

de EU-wetgeving worden opgenomen, met 

dienovereenkomstige democratische 

controle door het Parlement; 

Schrappen 

Or. sv 

 

Amendement  579 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. dringt erop aan dat het 

begrotingscompact in het juridisch kader 

van de EU, en het ESM en het 

gemeenschappelijk afwikkelingsfonds in 

de EU-wetgeving worden opgenomen, met 

dienovereenkomstige democratische 

controle door het Parlement; 

Schrappen 

Or. it 

 

Amendement  580 

Martina Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. dringt erop aan dat het Schrappen 
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begrotingscompact in het juridisch kader 

van de EU, en het ESM en het 

gemeenschappelijk afwikkelingsfonds in 

de EU-wetgeving worden opgenomen, met 

dienovereenkomstige democratische 

controle door het Parlement; 

Or. en 

 

Amendement  581 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. dringt erop aan dat het 

begrotingscompact in het juridisch kader 

van de EU, en het ESM en het 

gemeenschappelijk afwikkelingsfonds in 

de EU-wetgeving worden opgenomen, met 

dienovereenkomstige democratische 

controle door het Parlement; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  582 

Bernd Lucke 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. dringt erop aan dat het 

begrotingscompact in het juridisch kader 

van de EU, en het ESM en het 

gemeenschappelijk afwikkelingsfonds in 

de EU-wetgeving worden opgenomen, met 

dienovereenkomstige democratische 

controle door het Parlement; 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  583 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. dringt erop aan dat het 

begrotingscompact in het juridisch kader 

van de EU, en het ESM en het 

gemeenschappelijk afwikkelingsfonds in 

de EU-wetgeving worden opgenomen, met 

dienovereenkomstige democratische 

controle door het Parlement; 

20. dringt aan op het evalueren, en 

indien nodig herzien, van het 

begrotingspact en de daaropvolgende 

integratie hiervan in het juridisch kader 

van de EU; dringt tevens aan op het 

opnemen van het ESM en het 

gemeenschappelijk afwikkelingsfonds in 

de EU-wetgeving, met 

dienovereenkomstige democratische 

controle door het Parlement en verdere 

ontwikkeling van de interparlementaire 

conferentie voorzien in artikel 13, om 

substantiële en tijdige discussie tussen het 

Europees Parlement en de nationale 

parlementen waar nodig mogelijk te 

maken; 

Or. en 

 

Amendement  584 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. dringt erop aan dat het 

begrotingscompact in het juridisch kader 

van de EU, en het ESM en het 

gemeenschappelijk afwikkelingsfonds in 

de EU-wetgeving worden opgenomen, met 

dienovereenkomstige democratische 

controle door het Parlement; 

20. dringt erop aan dat het 

begrotingspact wordt opgeheven; 

Or. de 
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Amendement  585 

Sylvie Goulard, Charles Goerens 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. dringt erop aan dat het 

begrotingscompact in het juridisch kader 

van de EU, en het ESM en het 

gemeenschappelijk afwikkelingsfonds in 

de EU-wetgeving worden opgenomen, met 

dienovereenkomstige democratische 

controle door het Parlement; 

20. dringt erop aan dat het 

begrotingspact in het juridisch kader van 

de EU, en het ESM en het 

gemeenschappelijk afwikkelingsfonds in 

de EU-wetgeving worden opgenomen, met 

dienovereenkomstige democratische 

controle door het Parlement, waarbij wordt 

gewaarborgd dat de controle en 

verantwoording tot de 

verantwoordelijkheid behoren van zij die 

hieraan bijdragen; 

Or. en 

 

Amendement  586 

Pascal Durand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. dringt erop aan dat het 

begrotingscompact in het juridisch kader 

van de EU, en het ESM en het 

gemeenschappelijk afwikkelingsfonds in 

de EU-wetgeving worden opgenomen, met 

dienovereenkomstige democratische 

controle door het Parlement; 

20. dringt erop aan dat het 

begrotingspact in het juridisch kader van 

de EU, en het ESM en het 

gemeenschappelijk afwikkelingsfonds in 

de EU-wetgeving worden opgenomen, op 

basis van een uitvoerige beoordeling van 

de tenuitvoerlegging hiervan en met 

dienovereenkomstige democratische 

controle door het Parlement; 

Or. en 
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Amendement  587 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. dringt erop aan dat het 

begrotingscompact in het juridisch kader 

van de EU, en het ESM en het 

gemeenschappelijk afwikkelingsfonds in 

de EU-wetgeving worden opgenomen, met 

dienovereenkomstige democratische 

controle door het Parlement; 

20. dringt aan op het vervangen van 

het begrotingspact en de introductie van 

een daadwerkelijk symmetrisch 

mechanisme voor coördinatie van macro-

economische beleidsmaatregelen dat 

gericht is op zowel de overschotten als de 

tekorten en de last van aanpassing niet 

alleen neerlegt bij de landen met tekorten; 

Or. en 

 

Amendement  588 

Burkhard Balz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. dringt erop aan dat het 

begrotingscompact in het juridisch kader 

van de EU, en het ESM en het 

gemeenschappelijk afwikkelingsfonds in 

de EU-wetgeving worden opgenomen, met 

dienovereenkomstige democratische 

controle door het Parlement; 

20. dringt erop aan dat het 

begrotingspact in het juridisch kader van 

de EU wordt opgenomen en merkt op dat 

het opnemen van het ESM in de EU-

wetgeving niet mogelijk zou zijn zonder 

een fundamentele verwijdering van de 

huidige onderliggende beginselen van 

economisch bestuur; 

Or. en 

 

Amendement  589 

Markus Pieper 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 
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Ontwerpresolutie Amendement 

20. dringt erop aan dat het 

begrotingscompact in het juridisch kader 

van de EU, en het ESM en het 

gemeenschappelijk afwikkelingsfonds in 

de EU-wetgeving worden opgenomen, met 

dienovereenkomstige democratische 

controle door het Parlement; 

20. stelt vast dat de introductie van het 

ESM en het gemeenschappelijk 

afwikkelingsfonds in de EU-wetgeving 

alleen mogelijk zou zijn door de bestaande 

beginselen van het economisch beleid de 

rug toe te keren; 

Or. de 

 

Amendement  590 

Rainer Wieland 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. dringt erop aan dat het 

begrotingscompact in het juridisch kader 

van de EU, en het ESM en het 

gemeenschappelijk afwikkelingsfonds in 

de EU-wetgeving worden opgenomen, met 

dienovereenkomstige democratische 

controle door het Parlement; 

20. dringt erop aan dat het 

begrotingspact in het juridisch kader van 

de EU wordt opgenomen en stelt vast dat 

de introductie van het ESM en het 

gemeenschappelijk afwikkelingsfonds in 

de EU-wetgeving alleen mogelijk zou zijn 

door de bestaande beginselen van het 

economisch beleid de rug toe te keren; 

Or. de 

 

Amendement  591 

Esther de Lange 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. dringt erop aan dat het 

begrotingscompact in het juridisch kader 

van de EU, en het ESM en het 

gemeenschappelijk afwikkelingsfonds in 

de EU-wetgeving worden opgenomen, met 

20. dringt erop aan dat het 

begrotingspact in het juridisch kader van 

de EU wordt opgenomen en merkt op dat 

het Europees Hof van Justitie in de zaak 

Pringle heeft bepaald dat het ESM niet 
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dienovereenkomstige democratische 

controle door het Parlement; 

geïncorporeerd kan worden in het kader 

van de gemeenschap zonder het verdrag 

volledig aan te passen; 

Or. en 

 

Amendement  592 

Sylvie Goulard 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 20 bis. is van mening dat het, om te 

waarborgen dat zij die aan deze 

instrumenten deelnemen de controle en 

verantwoording op zich nemen, nodig is 

een parlement voor de eurozone op te 

richten binnen het Europees Parlement; 

acht het binnen het parlement voor de 

eurozone van essentieel belang 

onderscheid te maken tussen discussie 

over beleid voor de eurozone en 

besluitvorming hieromtrent; meent dat 

modaliteiten moeten worden gevonden om 

alle lidstaten die zich ertoe verbonden 

hebben tot de eurozone toe te treden in 

staat te stellen deel te nemen aan 

discussies over de eurozone, indien zij dat 

wensen, waarbij echter alleen lidstaten die 

lid zijn van de eurozone en die bijdragen 

aan reddingsfondsen enz. over deze 

besluiten zouden mogen stemmen; 

Or. en 

 

Amendement  593 

Danuta Maria Hübner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 20 bis. benadrukt dat de rol van het ESM 

zich in de toekomst zal ontwikkelen van 

een instantie voor crisisbeheersing tot, 

naar alle waarschijnlijkheid, een instantie 

voor schuldenbeheer en achtervang voor 

het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds; 

benadrukt dat dit een uitvoerige 

herziening van de structuur hiervan 

rechtvaardigt, in het bijzonder wat betreft 

zijn institutionele regelingen, zoals 

stemprocedures, alsmede het ontwerp van 

het instrument voor directe 

herkapitalisatie; 

Or. en 

 

Amendement  594 

Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 20 ter. is van mening dat toekomstige 

pogingen om opnieuw een systeem van 

dubbele meerderheid te introduceren voor 

eurozone/niet-eurozone lidstaten op het 

gebied van financiële wetgeving 

afgewezen moeten worden omdat dit in 

strijd zou zijn met artikel 3 VEU; 

Or. en 

 

Amendement  595 

Rainer Wieland 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 
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Ontwerpresolutie Amendement 

21. is van mening dat de eurozone, om 

de financiële stabiliteit te vergroten, 

grensoverschrijdende asymmetrische 

schokken op te vangen en de gevolgen van 

de recessie af te zwakken, een 

begrotingscapaciteit nodig heeft die 

gebaseerd is op echte eigen middelen, 

alsmede een echte schatkist die is 

toegerust met een leningscapaciteit; deze 

schatkist moet bij de Commissie worden 

ondergebracht en worden onderworpen 

aan democratische toetsing en 

verantwoording via het Parlement en de 

Raad; 

Schrappen 

Or. de 

 

Amendement  596 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. is van mening dat de eurozone, om 

de financiële stabiliteit te vergroten, 

grensoverschrijdende asymmetrische 

schokken op te vangen en de gevolgen van 

de recessie af te zwakken, een 

begrotingscapaciteit nodig heeft die 

gebaseerd is op echte eigen middelen, 

alsmede een echte schatkist die is 

toegerust met een leningscapaciteit; deze 

schatkist moet bij de Commissie worden 

ondergebracht en worden onderworpen 

aan democratische toetsing en 

verantwoording via het Parlement en de 

Raad; 

Schrappen 

Or. de 
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Amendement  597 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. is van mening dat de eurozone, om 

de financiële stabiliteit te vergroten, 

grensoverschrijdende asymmetrische 

schokken op te vangen en de gevolgen van 

de recessie af te zwakken, een 

begrotingscapaciteit nodig heeft die 

gebaseerd is op echte eigen middelen, 

alsmede een echte schatkist die is 

toegerust met een leningscapaciteit; deze 

schatkist moet bij de Commissie worden 

ondergebracht en worden onderworpen 

aan democratische toetsing en 

verantwoording via het Parlement en de 

Raad; 

Schrappen 

Or. de 

 

Amendement  598 

Max Andersson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. is van mening dat de eurozone, om 

de financiële stabiliteit te vergroten, 

grensoverschrijdende asymmetrische 

schokken op te vangen en de gevolgen van 

de recessie af te zwakken, een 

begrotingscapaciteit nodig heeft die 

gebaseerd is op echte eigen middelen, 

alsmede een echte schatkist die is 

toegerust met een leningscapaciteit; deze 

schatkist moet bij de Commissie worden 

ondergebracht en worden onderworpen 

aan democratische toetsing en 

verantwoording via het Parlement en de 

Raad; 

Schrappen 
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Or. sv 

 

Amendement  599 

Burkhard Balz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. is van mening dat de eurozone, om 

de financiële stabiliteit te vergroten, 

grensoverschrijdende asymmetrische 

schokken op te vangen en de gevolgen van 

de recessie af te zwakken, een 

begrotingscapaciteit nodig heeft die 

gebaseerd is op echte eigen middelen, 

alsmede een echte schatkist die is 

toegerust met een leningscapaciteit; deze 

schatkist moet bij de Commissie worden 

ondergebracht en worden onderworpen 

aan democratische toetsing en 

verantwoording via het Parlement en de 

Raad; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  600 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. is van mening dat de eurozone, om 

de financiële stabiliteit te vergroten, 

grensoverschrijdende asymmetrische 

schokken op te vangen en de gevolgen van 

de recessie af te zwakken, een 

begrotingscapaciteit nodig heeft die 

gebaseerd is op echte eigen middelen, 

alsmede een echte schatkist die is 

toegerust met een leningscapaciteit; deze 

schatkist moet bij de Commissie worden 

Schrappen 
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ondergebracht en worden onderworpen 

aan democratische toetsing en 

verantwoording via het Parlement en de 

Raad; 

Or. en 

 

Amendement  601 

Dariusz Rosati 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. is van mening dat de eurozone, om 

de financiële stabiliteit te vergroten, 

grensoverschrijdende asymmetrische 

schokken op te vangen en de gevolgen van 

de recessie af te zwakken, een 

begrotingscapaciteit nodig heeft die 

gebaseerd is op echte eigen middelen, 

alsmede een echte schatkist die is 

toegerust met een leningscapaciteit; deze 

schatkist moet bij de Commissie worden 

ondergebracht en worden onderworpen 

aan democratische toetsing en 

verantwoording via het Parlement en de 

Raad; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  602 

Bernd Lucke 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. is van mening dat de eurozone, om 

de financiële stabiliteit te vergroten, 

grensoverschrijdende asymmetrische 

schokken op te vangen en de gevolgen van 

de recessie af te zwakken, een 

Schrappen 
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begrotingscapaciteit nodig heeft die 

gebaseerd is op echte eigen middelen, 

alsmede een echte schatkist die is 

toegerust met een leningscapaciteit; deze 

schatkist moet bij de Commissie worden 

ondergebracht en worden onderworpen 

aan democratische toetsing en 

verantwoording via het Parlement en de 

Raad; 

Or. en 

 

Amendement  603 

Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. is van mening dat de eurozone, om 

de financiële stabiliteit te vergroten, 

grensoverschrijdende asymmetrische 

schokken op te vangen en de gevolgen van 

de recessie af te zwakken, een 

begrotingscapaciteit nodig heeft die 

gebaseerd is op echte eigen middelen, 

alsmede een echte schatkist die is 

toegerust met een leningscapaciteit; deze 

schatkist moet bij de Commissie worden 

ondergebracht en worden onderworpen 

aan democratische toetsing en 

verantwoording via het Parlement en de 

Raad; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  604 

Esther de Lange 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 
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Ontwerpresolutie Amendement 

21. is van mening dat de eurozone, om 

de financiële stabiliteit te vergroten, 

grensoverschrijdende asymmetrische 

schokken op te vangen en de gevolgen van 

de recessie af te zwakken, een 

begrotingscapaciteit nodig heeft die 

gebaseerd is op echte eigen middelen, 

alsmede een echte schatkist die is 

toegerust met een leningscapaciteit; deze 

schatkist moet bij de Commissie worden 

ondergebracht en worden onderworpen 

aan democratische toetsing en 

verantwoording via het Parlement en de 

Raad; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  605 

Martina Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. is van mening dat de eurozone, om 

de financiële stabiliteit te vergroten, 

grensoverschrijdende asymmetrische 

schokken op te vangen en de gevolgen van 

de recessie af te zwakken, een 

begrotingscapaciteit nodig heeft die 

gebaseerd is op echte eigen middelen, 

alsmede een echte schatkist die is 

toegerust met een leningscapaciteit; deze 

schatkist moet bij de Commissie worden 

ondergebracht en worden onderworpen 

aan democratische toetsing en 

verantwoording via het Parlement en de 

Raad; 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  606 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. is van mening dat de eurozone, om 

de financiële stabiliteit te vergroten, 

grensoverschrijdende asymmetrische 

schokken op te vangen en de gevolgen van 

de recessie af te zwakken, een 

begrotingscapaciteit nodig heeft die 

gebaseerd is op echte eigen middelen, 

alsmede een echte schatkist die is toegerust 

met een leningscapaciteit; deze schatkist 

moet bij de Commissie worden 

ondergebracht en worden onderworpen aan 

democratische toetsing en verantwoording 

via het Parlement en de Raad; 

21. is van mening dat het om de macro-

economische en financiële 

onevenwichtigheden binnen de EU te 

corrigeren, grensoverschrijdende 

asymmetrische schokken op te vangen en 

de gevolgen van de recessie af te zwakken, 

noodzakelijk is te voorzien in een 

procedure voor het vrijwillig verlaten van 

de Monetaire Unie, zodat lidstaten 

waarvoor de deelname aan de 

gemeenschappelijke munt economisch en 

sociaal onhoudbaar is geworden, daaruit 

kunnen terugtreden en hun 

concurrentiekracht kunnen herwinnen 

door middel van de normale 

wisselkoersaanpassingen; benadrukt 

tegelijkertijd dat de lidstaten die besluiten 

om in de eurozone te blijven, moeten 

zorgen voor een begrotingscapaciteit die 

gebaseerd is op echte eigen middelen, 

alsmede een echte schatkist die is toegerust 

met een leningscapaciteit; deze schatkist 

moet bij de Commissie worden 

ondergebracht en worden onderworpen aan 

democratische toetsing en verantwoording 

via het Parlement en de Raad; 

Or. it 

 

Amendement  607 

Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. is van mening dat de eurozone, om 

de financiële stabiliteit te vergroten, 

21. is van mening dat de eurozone, om 

de financiële stabiliteit te vergroten, 
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grensoverschrijdende asymmetrische 

schokken op te vangen en de gevolgen van 

de recessie af te zwakken, een 

begrotingscapaciteit nodig heeft die 

gebaseerd is op echte eigen middelen, 

alsmede een echte schatkist die is toegerust 

met een leningscapaciteit; deze schatkist 

moet bij de Commissie worden 

ondergebracht en worden onderworpen aan 

democratische toetsing en verantwoording 

via het Parlement en de Raad; 

grensoverschrijdende asymmetrische 

schokken op te vangen en de gevolgen van 

de recessie af te zwakken, een 

begrotingscapaciteit nodig heeft die 

gebaseerd is op echte, direct geïnde, eigen 

middelen, zoals de belasting op financiële 

transacties, de inkomsten van de 

Europese Centrale Bank en de CO2-

heffing, alsmede een echte schatkist die is 

toegerust met een leningscapaciteit; deze 

schatkist moet bij de Commissie worden 

ondergebracht en worden onderworpen aan 

democratische toetsing en verantwoording 

via het Parlement en de Raad, alsook een 

Europese belastingbureau om 

belastingontduiking te bestrijden; 

Or. en 

 

Amendement  608 

Pascal Durand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. is van mening dat de eurozone, om 

de financiële stabiliteit te vergroten, 

grensoverschrijdende asymmetrische 

schokken op te vangen en de gevolgen van 

de recessie af te zwakken, een 

begrotingscapaciteit nodig heeft die 

gebaseerd is op echte eigen middelen, 

alsmede een echte schatkist die is toegerust 

met een leningscapaciteit; deze schatkist 

moet bij de Commissie worden 

ondergebracht en worden onderworpen aan 

democratische toetsing en verantwoording 

via het Parlement en de Raad; 

21. is van mening dat de eurozone een 

begrotingscapaciteit nodig heeft die 

gebaseerd is op echte eigen middelen, 

alsmede een echte schatkist die is toegerust 

met een leningscapaciteit; deze schatkist 

moet bij de Commissie worden 

ondergebracht en worden onderworpen aan 

democratische toetsing en verantwoording 

via het Parlement en de Raad; 

Or. en 
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Amendement  609 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. is van mening dat de eurozone, om 

de financiële stabiliteit te vergroten, 

grensoverschrijdende asymmetrische 

schokken op te vangen en de gevolgen van 

de recessie af te zwakken, een 

begrotingscapaciteit nodig heeft die 

gebaseerd is op echte eigen middelen, 

alsmede een echte schatkist die is toegerust 

met een leningscapaciteit; deze schatkist 

moet bij de Commissie worden 

ondergebracht en worden onderworpen aan 

democratische toetsing en verantwoording 

via het Parlement en de Raad; 

21. is van mening dat de eurozone, om 

de financiële stabiliteit te vergroten, 

grensoverschrijdende asymmetrische en 

symmetrische schokken op te vangen en de 

gevolgen van de recessie af te zwakken, en 

een juist investeringsniveau te 

waarborgen, een begrotingscapaciteit 

nodig heeft die gebaseerd is op echte eigen 

middelen, alsmede een echte schatkist die 

is toegerust met een leningscapaciteit; deze 

schatkist moet bij de Commissie worden 

ondergebracht en worden onderworpen aan 

democratische toetsing en verantwoording 

via het Parlement en de Raad; 

Or. en 

 

Amendement  610 

Eleftherios Synadinos 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. is van mening dat de eurozone, om 

de financiële stabiliteit te vergroten, 

grensoverschrijdende asymmetrische 

schokken op te vangen en de gevolgen van 

de recessie af te zwakken, een 

begrotingscapaciteit nodig heeft die 

gebaseerd is op echte eigen middelen, 

alsmede een echte schatkist die is toegerust 

met een leningscapaciteit; deze schatkist 

moet bij de Commissie worden 

ondergebracht en worden onderworpen aan 

democratische toetsing en verantwoording 

via het Parlement en de Raad; 

21. is van mening dat de eurozone, om 

de financiële stabiliteit te vergroten, 

grensoverschrijdende asymmetrische 

schokken op te vangen en de gevolgen van 

de recessie af te zwakken, een 

begrotingscapaciteit nodig heeft die 

gebaseerd is op echte eigen middelen, 

alsmede een echte schatkist die is toegerust 

met een leningscapaciteit, bijvoorbeeld 

door de invoering van euro-obligaties; 

deze schatkist moet bij de Commissie 

worden ondergebracht en worden 

onderworpen aan democratische toetsing 

en verantwoording via het Parlement en de 



 

PE592.325v02-00 150/187 AM\1109252NL.docx 

NL 

Raad; 

Or. el 

 

Amendement  611 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. is van mening dat de eurozone, om 

de financiële stabiliteit te vergroten, 

grensoverschrijdende asymmetrische 

schokken op te vangen en de gevolgen van 

de recessie af te zwakken, een 

begrotingscapaciteit nodig heeft die 

gebaseerd is op echte eigen middelen, 

alsmede een echte schatkist die is toegerust 

met een leningscapaciteit; deze schatkist 

moet bij de Commissie worden 

ondergebracht en worden onderworpen aan 

democratische toetsing en verantwoording 

via het Parlement en de Raad; 

21. is van mening dat de eurozone, om 

de financiële stabiliteit te vergroten, 

grensoverschrijdende asymmetrische 

schokken op te vangen en de gevolgen van 

de recessie en externe crisis af te zwakken, 

dringend een begrotingscapaciteit nodig 

heeft die gebaseerd is op echte eigen 

middelen, alsmede een echte schatkist die 

is toegerust met een leningscapaciteit; deze 

schatkist moet bij de Commissie worden 

ondergebracht en worden onderworpen aan 

democratische toetsing en verantwoording 

via het Parlement en de Raad; 

Or. en 

 

Amendement  612 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. is van mening dat de eurozone, om 

de financiële stabiliteit te vergroten, 

grensoverschrijdende asymmetrische 

schokken op te vangen en de gevolgen van 

de recessie af te zwakken, een 

begrotingscapaciteit nodig heeft die 

gebaseerd is op echte eigen middelen, 

alsmede een echte schatkist die is toegerust 

met een leningscapaciteit; deze schatkist 

21. is van mening dat de eurozone, om 

de financiële en sociale cohesie en 

solidariteit te vergroten, 

grensoverschrijdende asymmetrische 

schokken op te vangen en de gevolgen van 

de recessie af te zwakken, een 

begrotingscapaciteit nodig heeft die 

gebaseerd is op echte eigen middelen, 

alsmede een echte schatkist die is toegerust 
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moet bij de Commissie worden 

ondergebracht en worden onderworpen aan 

democratische toetsing en verantwoording 

via het Parlement en de Raad; 

met een leningscapaciteit; deze schatkist 

moet bij de Commissie worden 

ondergebracht en worden onderworpen aan 

democratische toetsing en verantwoording 

via het Parlement en de Raad; 

Or. en 

 

Amendement  613 

Paulo Rangel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. is van mening dat de eurozone, om 

de financiële stabiliteit te vergroten, 

grensoverschrijdende asymmetrische 

schokken op te vangen en de gevolgen van 

de recessie af te zwakken, een 

begrotingscapaciteit nodig heeft die 

gebaseerd is op echte eigen middelen, 

alsmede een echte schatkist die is toegerust 

met een leningscapaciteit; deze schatkist 

moet bij de Commissie worden 

ondergebracht en worden onderworpen aan 

democratische toetsing en verantwoording 

via het Parlement en de Raad; 

21. is van mening dat de eurozone, om 

de financiële stabiliteit te vergroten, 

grensoverschrijdende asymmetrische 

schokken op te vangen en de gevolgen van 

de recessie af te zwakken, een 

begrotingscapaciteit nodig heeft die 

gebaseerd is op echte eigen middelen, 

alsmede een Europese schatkist die is 

toegerust met een leningsmogelijkheid; 

merkt op dat deze schatkist bij de 

Commissie zou moeten worden 

ondergebracht en worden onderworpen aan 

democratische toetsing en verantwoording 

via het Parlement en de Raad; 

Or. en 

 

Amendement  614 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. is van mening dat belastingen, 

zoals die op financiële transacties, een 

van de bronnen van ontvangsten van de 

Europese Commissie moet zijn; benadrukt 
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dat de financiering van de 

gemeenschapsinstellingen de 

belastingdruk op de Europese burgers niet 

mag verhogen; 

Or. es 

 

Amendement  615 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. wijst erop dat er gezien het feit dat 

naleving van de nieuwe code van 

essentieel belang is voor het functioneren 

van de Economische en Monetaire Unie 

krachtigere gouvernementele instellingen 

nodig zijn dan die welke nu door de 

Commissie en/of de eurogroep worden 

geboden; 

Schrappen 

Or. de 

 

Amendement  616 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. wijst erop dat er gezien het feit dat 

naleving van de nieuwe code van 

essentieel belang is voor het functioneren 

van de Economische en Monetaire Unie 

krachtigere gouvernementele instellingen 

nodig zijn dan die welke nu door de 

Commissie en/of de eurogroep worden 

geboden; 

Schrappen 

Or. el 
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Amendement  617 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. wijst erop dat er gezien het feit dat 

naleving van de nieuwe code van 

essentieel belang is voor het functioneren 

van de Economische en Monetaire Unie 

krachtigere gouvernementele instellingen 

nodig zijn dan die welke nu door de 

Commissie en/of de eurogroep worden 

geboden; 

Schrappen 

Or. it 

 

Amendement  618 

Bernd Lucke 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. wijst erop dat er gezien het feit dat 

naleving van de nieuwe code van 

essentieel belang is voor het functioneren 

van de Economische en Monetaire Unie 

krachtigere gouvernementele instellingen 

nodig zijn dan die welke nu door de 

Commissie en/of de eurogroep worden 

geboden; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  619 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 
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Ontwerpresolutie Amendement 

22. wijst erop dat er gezien het feit dat 

naleving van de nieuwe code van 

essentieel belang is voor het functioneren 

van de Economische en Monetaire Unie 

krachtigere gouvernementele instellingen 

nodig zijn dan die welke nu door de 

Commissie en/of de eurogroep worden 

geboden; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  620 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. wijst erop dat er gezien het feit dat 

naleving van de nieuwe code van 

essentieel belang is voor het functioneren 

van de Economische en Monetaire Unie 

krachtigere gouvernementele instellingen 
nodig zijn dan die welke nu door de 

Commissie en/of de eurogroep worden 

geboden; 

22. wijst erop dat voor het functioneren 

van de Economische en Monetaire Unie 

meer democratische, transparante en 

verantwoordingsplichtige 

regeringsinstellingen nodig zijn dan die 

welke nu door de Commissie en/of de 

eurogroep worden geboden, waarbij ook 

de codecisieprocedure voor de brede 

richtlijnen van de economische 

beleidsmaatregelen van de lidstaten en 

van de Unie geïntroduceerd wordt (artikel 

121 VWEU); uit in dit opzicht nogmaals 

de ernstige bezorgdheid over het gebrek 

aan transparantie en democratische 

verantwoordingsplicht waardoor de 

besluitvorming en de procedures van de 

eurogroep gekenmerkt worden; vraagt de 

instellingen daarom het juridische 

karakter van dit orgaan vis-à-vis de EU-

verdragen te verduidelijken; 

Or. en 
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Amendement  621 

Pervenche Berès, Reimer Böge 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. wijst erop dat er gezien het feit dat 

naleving van de nieuwe code van 

essentieel belang is voor het functioneren 

van de Economische en Monetaire Unie 

krachtigere gouvernementele instellingen 

nodig zijn dan die welke nu door de 

Commissie en/of de eurogroep worden 

geboden; 

22. wijst erop dat krachtigere 

gouvernementele instellingen nodig zijn 

dan die welke nu door de Commissie en/of 

de eurogroep worden geboden, alsook 

volledig democratische checks-and-

balances door de betrokkenheid van het 

Europees Parlement bij alle aspecten van 

de EMU; meent dat daarnaast, om 

verantwoordelijkheid te verbeteren, 

verantwoordingsplicht gewaarborgd moet 

worden op het niveau waar de besluiten 

worden genomen of worden uitgevoerd, 

d.w.z. dat de nationale parlementen de 

nationale regeringen moeten controleren 

en dat het Europees Parlement de 

Europese uitvoerende macht moet 

controleren; 

Or. en 

 

Amendement  622 

Pascal Durand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. wijst erop dat er gezien het feit dat 

naleving van de nieuwe code van 

essentieel belang is voor het functioneren 

van de Economische en Monetaire Unie 
krachtigere gouvernementele instellingen 

nodig zijn dan die welke nu door de 

Commissie en/of de eurogroep worden 

geboden; 

22. wijst erop dat er krachtigere 

gouvernementele instellingen nodig zijn 

dan die welke nu door de Commissie en/of 

de eurogroep worden geboden; 

Or. en 
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Amendement  623 

Martina Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. wijst erop dat er gezien het feit dat 

naleving van de nieuwe code van 

essentieel belang is voor het functioneren 

van de Economische en Monetaire Unie 

krachtigere gouvernementele instellingen 

nodig zijn dan die welke nu door de 

Commissie en/of de eurogroep worden 

geboden; 

22. wijst erop dat er op dit moment 

geen sterkere gouvernementele 

instellingen worden vereist of verzocht 

door een meerderheid van de lidstaten of 

hun burgers, er is echter een bredere 

dialoog nodig met betrekking tot de 

instellingen van de Europese Unie en het 

soort instellingen dat Europese burgers 

graag willen zien; 

Or. en 

 

Amendement  624 

Burkhard Balz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. wijst erop dat er gezien het feit dat 

naleving van de nieuwe code van 

essentieel belang is voor het functioneren 

van de Economische en Monetaire Unie 

krachtigere gouvernementele instellingen 

nodig zijn dan die welke nu door de 

Commissie en/of de eurogroep worden 

geboden; 

22. wijst erop dat er gezien het feit dat 

naleving van de code voor economisch 

bestuur van essentieel belang is voor het 

functioneren van de Economische en 

Monetaire Unie, krachtigere 

gouvernementele verplichtingen en meer 

onafhankelijke handhaving nodig zijn dan 

die welke nu door de Commissie en/of de 

eurogroep worden geboden; 

Or. en 

 

Amendement  625 

Esther de Lange 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. wijst erop dat er gezien het feit dat 

naleving van de nieuwe code van 

essentieel belang is voor het functioneren 

van de Economische en Monetaire Unie 

krachtigere gouvernementele instellingen 

nodig zijn dan die welke nu door de 

Commissie en/of de eurogroep worden 

geboden; 

22. wijst erop dat er gezien het feit dat 

naleving van de convergentierichtlijnen 

van essentieel belang is voor het 

functioneren van de Economische en 

Monetaire Unie krachtigere 

gouvernementele verplichtingen en 

handhaving nodig zijn dan die welke nu 

door de Commissie en/of de eurogroep 

worden geboden; 

Or. en 

 

Amendement  626 

Rainer Wieland 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. wijst erop dat er gezien het feit dat 

naleving van de nieuwe code van essentieel 

belang is voor het functioneren van de 

Economische en Monetaire Unie 

krachtigere gouvernementele instellingen 

nodig zijn dan die welke nu door de 

Commissie en/of de eurogroep worden 

geboden; 

22. wijst erop dat er gezien het feit dat 

naleving van de nieuwe code van essentieel 

belang is voor het functioneren van de 

Economische en Monetaire Unie 

krachtigere verbintenissen en 

handhavingsmechanismen nodig zijn dan 

die welke nu door de Commissie en/of de 

eurogroep worden geboden; 

Or. de 

 

Amendement  627 

Markus Pieper 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. wijst erop dat er gezien het feit dat 22. wijst erop dat er gezien het feit dat 
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naleving van de nieuwe code van essentieel 

belang is voor het functioneren van de 

Economische en Monetaire Unie 

krachtigere gouvernementele instellingen 

nodig zijn dan die welke nu door de 

Commissie en/of de eurogroep worden 

geboden; 

naleving van de nieuwe code van essentieel 

belang is voor het functioneren van de 

Economische en Monetaire Unie 

krachtigere verbintenissen en een 

krachtiger handhaving nodig zijn dan die 

welke nu door de Commissie en/of de 

eurogroep worden geboden; 

Or. de 

 

Amendement  628 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. wijst erop dat er gezien het feit dat 

naleving van de nieuwe code van 

essentieel belang is voor het functioneren 

van de Economische en Monetaire Unie 

krachtigere gouvernementele instellingen 

nodig zijn dan die welke nu door de 

Commissie en/of de eurogroep worden 

geboden; 

22. wijst erop dat krachtigere 

gouvernementele instellingen nodig zijn 

dan die welke nu door de Commissie en 

de eurogroep worden geboden, alsook 

volledig democratische checks-and-

balances door de betrokkenheid van het 

Europees Parlement bij alle aspecten van 

de EMU; 

Or. en 

 

Amendement  629 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. dringt er dan ook op aan dat de 

uitvoerende autoriteit in handen van de 

Commissie komt te liggen, in de rol van 

een EU-minister van Financiën, door de 

Commissie de bevoegdheid te verlenen 

een gemeenschappelijk economisch beleid 

van de EU te formuleren. bestaande uit 

macro-economische, monetaire en 

Schrappen 
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begrotingsinstrumenten, gesteund door 

een begroting voor de eurozone, en dit 

beleid uit te voeren; de minister van 

Financiën zou verantwoordelijk moeten 

zijn voor het functioneren van het ESM 

en andere onderlinge fondsen, en zou de 

enige externe vertegenwoordiger van de 

eurozone in internationale organisaties 

moeten zijn, met name in de financiële 

sector; 

Or. de 

 

Amendement  630 

Max Andersson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. dringt er dan ook op aan dat de 

uitvoerende autoriteit in handen van de 

Commissie komt te liggen, in de rol van 

een EU-minister van Financiën, door de 

Commissie de bevoegdheid te verlenen 

een gemeenschappelijk economisch beleid 

van de EU te formuleren. bestaande uit 

macro-economische, monetaire en 

begrotingsinstrumenten, gesteund door 

een begroting voor de eurozone, en dit 

beleid uit te voeren; de minister van 

Financiën zou verantwoordelijk moeten 

zijn voor het functioneren van het ESM 

en andere onderlinge fondsen, en zou de 

enige externe vertegenwoordiger van de 

eurozone in internationale organisaties 

moeten zijn, met name in de financiële 

sector; 

Schrappen 

Or. sv 

 

Amendement  631 

Notis Marias 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. dringt er dan ook op aan dat de 

uitvoerende autoriteit in handen van de 

Commissie komt te liggen, in de rol van 

een EU-minister van Financiën, door de 

Commissie de bevoegdheid te verlenen 

een gemeenschappelijk economisch beleid 

van de EU te formuleren. bestaande uit 

macro-economische, monetaire en 

begrotingsinstrumenten, gesteund door 

een begroting voor de eurozone, en dit 

beleid uit te voeren; de minister van 

Financiën zou verantwoordelijk moeten 

zijn voor het functioneren van het ESM 

en andere onderlinge fondsen, en zou de 

enige externe vertegenwoordiger van de 

eurozone in internationale organisaties 

moeten zijn, met name in de financiële 

sector; 

Schrappen 

Or. el 

 

Amendement  632 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. dringt er dan ook op aan dat de 

uitvoerende autoriteit in handen van de 

Commissie komt te liggen, in de rol van 

een EU-minister van Financiën, door de 

Commissie de bevoegdheid te verlenen 

een gemeenschappelijk economisch beleid 

van de EU te formuleren. bestaande uit 

macro-economische, monetaire en 

begrotingsinstrumenten, gesteund door 

een begroting voor de eurozone, en dit 

beleid uit te voeren; de minister van 

Financiën zou verantwoordelijk moeten 

zijn voor het functioneren van het ESM 

Schrappen 
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en andere onderlinge fondsen, en zou de 

enige externe vertegenwoordiger van de 

eurozone in internationale organisaties 

moeten zijn, met name in de financiële 

sector; 

Or. it 

 

Amendement  633 

Burkhard Balz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. dringt er dan ook op aan dat de 

uitvoerende autoriteit in handen van de 

Commissie komt te liggen, in de rol van 

een EU-minister van Financiën, door de 

Commissie de bevoegdheid te verlenen 

een gemeenschappelijk economisch beleid 

van de EU te formuleren. bestaande uit 

macro-economische, monetaire en 

begrotingsinstrumenten, gesteund door 

een begroting voor de eurozone, en dit 

beleid uit te voeren; de minister van 

Financiën zou verantwoordelijk moeten 

zijn voor het functioneren van het ESM 

en andere onderlinge fondsen, en zou de 

enige externe vertegenwoordiger van de 

eurozone in internationale organisaties 

moeten zijn, met name in de financiële 

sector; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  634 

Martina Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 
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Ontwerpresolutie Amendement 

23. dringt er dan ook op aan dat de 

uitvoerende autoriteit in handen van de 

Commissie komt te liggen, in de rol van 

een EU-minister van Financiën, door de 

Commissie de bevoegdheid te verlenen 

een gemeenschappelijk economisch beleid 

van de EU te formuleren. bestaande uit 

macro-economische, monetaire en 

begrotingsinstrumenten, gesteund door 

een begroting voor de eurozone, en dit 

beleid uit te voeren; de minister van 

Financiën zou verantwoordelijk moeten 

zijn voor het functioneren van het ESM 

en andere onderlinge fondsen, en zou de 

enige externe vertegenwoordiger van de 

eurozone in internationale organisaties 

moeten zijn, met name in de financiële 

sector; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  635 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. dringt er dan ook op aan dat de 

uitvoerende autoriteit in handen van de 

Commissie komt te liggen, in de rol van 

een EU-minister van Financiën, door de 

Commissie de bevoegdheid te verlenen 

een gemeenschappelijk economisch beleid 

van de EU te formuleren. bestaande uit 

macro-economische, monetaire en 

begrotingsinstrumenten, gesteund door 

een begroting voor de eurozone, en dit 

beleid uit te voeren; de minister van 

Financiën zou verantwoordelijk moeten 

zijn voor het functioneren van het ESM 

en andere onderlinge fondsen, en zou de 

enige externe vertegenwoordiger van de 

Schrappen 
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eurozone in internationale organisaties 

moeten zijn, met name in de financiële 

sector; 

Or. en 

 

Amendement  636 

Bernd Lucke 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. dringt er dan ook op aan dat de 

uitvoerende autoriteit in handen van de 

Commissie komt te liggen, in de rol van 

een EU-minister van Financiën, door de 

Commissie de bevoegdheid te verlenen 

een gemeenschappelijk economisch beleid 

van de EU te formuleren. bestaande uit 

macro-economische, monetaire en 

begrotingsinstrumenten, gesteund door 

een begroting voor de eurozone, en dit 

beleid uit te voeren; de minister van 

Financiën zou verantwoordelijk moeten 

zijn voor het functioneren van het ESM 

en andere onderlinge fondsen, en zou de 

enige externe vertegenwoordiger van de 

eurozone in internationale organisaties 

moeten zijn, met name in de financiële 

sector; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  637 

Dariusz Rosati 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. dringt er dan ook op aan dat de 

uitvoerende autoriteit in handen van de 

Schrappen 
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Commissie komt te liggen, in de rol van 

een EU-minister van Financiën, door de 

Commissie de bevoegdheid te verlenen 

een gemeenschappelijk economisch beleid 

van de EU te formuleren. bestaande uit 

macro-economische, monetaire en 

begrotingsinstrumenten, gesteund door 

een begroting voor de eurozone, en dit 

beleid uit te voeren; de minister van 

Financiën zou verantwoordelijk moeten 

zijn voor het functioneren van het ESM 

en andere onderlinge fondsen, en zou de 

enige externe vertegenwoordiger van de 

eurozone in internationale organisaties 

moeten zijn, met name in de financiële 

sector; 

Or. en 

 

Amendement  638 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Ulrike Trebesius 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. dringt er dan ook op aan dat de 

uitvoerende autoriteit in handen van de 

Commissie komt te liggen, in de rol van 

een EU-minister van Financiën, door de 

Commissie de bevoegdheid te verlenen 

een gemeenschappelijk economisch beleid 

van de EU te formuleren. bestaande uit 

macro-economische, monetaire en 

begrotingsinstrumenten, gesteund door 

een begroting voor de eurozone, en dit 

beleid uit te voeren; de minister van 

Financiën zou verantwoordelijk moeten 

zijn voor het functioneren van het ESM 

en andere onderlinge fondsen, en zou de 

enige externe vertegenwoordiger van de 

eurozone in internationale organisaties 

moeten zijn, met name in de financiële 

sector; 

Schrappen 

Or. pl 
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Amendement  639 

Markus Pieper 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. dringt er dan ook op aan dat de 

uitvoerende autoriteit in handen van de 

Commissie komt te liggen, in de rol van 

een EU-minister van Financiën, door de 

Commissie de bevoegdheid te verlenen 

een gemeenschappelijk economisch beleid 

van de EU te formuleren. bestaande uit 

macro-economische, monetaire en 

begrotingsinstrumenten, gesteund door 

een begroting voor de eurozone, en dit 

beleid uit te voeren; de minister van 

Financiën zou verantwoordelijk moeten 

zijn voor het functioneren van het ESM 

en andere onderlinge fondsen, en zou de 

enige externe vertegenwoordiger van de 

eurozone in internationale organisaties 

moeten zijn, met name in de financiële 

sector; 

23. dringt aan op een betere 

coördinatie van de door de eurozone in 

internationale organisaties ingenomen 

standpunten; 

Or. de 

 

Amendement  640 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. dringt er dan ook op aan dat de 

uitvoerende autoriteit in handen van de 

Commissie komt te liggen, in de rol van 

een EU-minister van Financiën, door de 

Commissie de bevoegdheid te verlenen een 

gemeenschappelijk economisch beleid van 

de EU te formuleren. bestaande uit macro-

economische, monetaire en 

begrotingsinstrumenten, gesteund door een 

begroting voor de eurozone, en dit beleid 

23. dringt er dan ook bij de Commissie 

op aan een gemeenschappelijk economisch 

beleid van de EU te formuleren, gericht op 

het bevorderen van sociale cohesie, 
bestaande uit macro-economische, 

monetaire en begrotingsinstrumenten, 

gesteund door een begroting voor de 

eurozone, en dit beleid uit te voeren; 
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uit te voeren; de minister van Financiën 

zou verantwoordelijk moeten zijn voor het 

functioneren van het ESM en andere 

onderlinge fondsen, en zou de enige 

externe vertegenwoordiger van de 

eurozone in internationale organisaties 

moeten zijn, met name in de financiële 

sector; 

Or. en 

 

Amendement  641 

Eleftherios Synadinos 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. dringt er dan ook op aan dat de 

uitvoerende autoriteit in handen van de 

Commissie komt te liggen, in de rol van 

een EU-minister van Financiën, door de 

Commissie de bevoegdheid te verlenen een 

gemeenschappelijk economisch beleid van 

de EU te formuleren. bestaande uit macro-

economische, monetaire en 

begrotingsinstrumenten, gesteund door een 

begroting voor de eurozone, en dit beleid 

uit te voeren; de minister van Financiën 

zou verantwoordelijk moeten zijn voor het 

functioneren van het ESM en andere 

onderlinge fondsen, en zou de enige 

externe vertegenwoordiger van de 

eurozone in internationale organisaties 

moeten zijn, met name in de financiële 

sector; 

23. dringt er dan ook op aan dat de 

uitvoerende autoriteit in handen van de 

Commissie komt te liggen, in de rol van 

een EU-ministerie van Financiën, door de 

Commissie de bevoegdheid te verlenen 

om, met goedkeuring van de eurogroep, 

een gemeenschappelijk economisch beleid 

van de EU uit te stippelen, bestaande uit 

macro-economische, monetaire en 

begrotingsinstrumenten, gesteund door een 

begroting voor de eurozone, en dit beleid 

uit te voeren; de minister van Financiën 

zou aan de Raad en de eurogroep 

verantwoording moeten afleggen en 

verslag moeten uitbrengen over het 

functioneren van het ESM en andere 

onderlinge fondsen, en zou de enige 

externe vertegenwoordiger van de 

eurozone in internationale organisaties 

moeten zijn, met name in de financiële 

sector; 

Or. el 

 

Amendement  642 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 
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Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. dringt er dan ook op aan dat de 

uitvoerende autoriteit in handen van de 

Commissie komt te liggen, in de rol van 

een EU-minister van Financiën, door de 

Commissie de bevoegdheid te verlenen een 

gemeenschappelijk economisch beleid van 

de EU te formuleren. bestaande uit macro-

economische, monetaire en 

begrotingsinstrumenten, gesteund door een 

begroting voor de eurozone, en dit beleid 

uit te voeren; de minister van Financiën 

zou verantwoordelijk moeten zijn voor het 

functioneren van het ESM en andere 

onderlinge fondsen, en zou de enige 

externe vertegenwoordiger van de 

eurozone in internationale organisaties 

moeten zijn, met name in de financiële 

sector; 

23. dringt er dan ook op aan dat de 

uitvoerende autoriteit in handen van de 

Commissie komt te liggen, in de rol van 

een EU-minister van Financiën, door de 

Commissie de bevoegdheid te verlenen een 

gemeenschappelijk economisch beleid van 

de EU te formuleren, bestaande uit macro-

economische en begrotingsinstrumenten, 

gesteund door een begroting voor de 

eurozone, en dit beleid uit te voeren; de 

minister van Financiën zou 

verantwoordelijk moeten zijn voor het 

functioneren van het ESM en andere 

onderlinge fondsen, waaronder de 

begrotingscapaciteit, en zou de enige 

externe vertegenwoordiger van de 

eurozone in internationale organisaties 

moeten zijn, met name in de financiële 

sector; 

Or. en 

 

Amendement  643 

Paulo Rangel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. dringt er dan ook op aan dat de 

uitvoerende autoriteit in handen van de 

Commissie komt te liggen, in de rol van 

een EU-minister van Financiën, door de 

Commissie de bevoegdheid te verlenen een 

gemeenschappelijk economisch beleid van 

de EU te formuleren. bestaande uit macro-

economische, monetaire en 

begrotingsinstrumenten, gesteund door een 

begroting voor de eurozone, en dit beleid 

23. dringt er dan ook op aan dat de 

uitvoerende autoriteit in handen van de 

Commissie komt te liggen, in de rol van 

een EU-minister van Financiën, door de 

Commissie de bevoegdheid te verlenen een 

gemeenschappelijk economisch beleid van 

de EU te formuleren, bestaande uit macro-

economische, monetaire en 

begrotingsinstrumenten, gesteund door een 

begrotingscapaciteit voor de eurozone, en 
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uit te voeren; de minister van Financiën 

zou verantwoordelijk moeten zijn voor het 

functioneren van het ESM en andere 

onderlinge fondsen, en zou de enige 

externe vertegenwoordiger van de 

eurozone in internationale organisaties 

moeten zijn, met name in de financiële 

sector; 

dit beleid uit te voeren; de minister van 

Financiën zou verantwoordelijk moeten 

zijn voor het functioneren van het ESM en 

andere instrumenten, en zou de enige 

externe vertegenwoordiger van de 

eurozone in internationale organisaties 

moeten zijn, met name in de financiële 

sector; 

Or. en 

 

Amendement  644 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. vindt dat de minister van 

Financiën moet worden toegerust met 

voldoende bevoegdheden om in de context 

van nationaal economisch en 

begrotingsbeleid te kunnen interveniëren 

in gevallen waarin de convergentiecode 

niet wordt nageleefd, en de bevoegdheid 

moet hebben om de begrotingscapaciteit 

of het gemeenschappelijk obligatie-

instrument te gebruiken voor de lidstaten 

die zich aan de convergentiecode houden; 

Schrappen 

Or. de 

 

Amendement  645 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. vindt dat de minister van 

Financiën moet worden toegerust met 

voldoende bevoegdheden om in de context 

van nationaal economisch en 

Schrappen 
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begrotingsbeleid te kunnen interveniëren 

in gevallen waarin de convergentiecode 

niet wordt nageleefd, en de bevoegdheid 

moet hebben om de begrotingscapaciteit 

of het gemeenschappelijk obligatie-

instrument te gebruiken voor de lidstaten 

die zich aan de convergentiecode houden; 

Or. el 

 

Amendement  646 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. vindt dat de minister van 

Financiën moet worden toegerust met 

voldoende bevoegdheden om in de context 

van nationaal economisch en 

begrotingsbeleid te kunnen interveniëren 

in gevallen waarin de convergentiecode 

niet wordt nageleefd, en de bevoegdheid 

moet hebben om de begrotingscapaciteit 

of het gemeenschappelijk obligatie-

instrument te gebruiken voor de lidstaten 

die zich aan de convergentiecode houden; 

Schrappen 

Or. it 

Amendement  647 

Max Andersson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. vindt dat de minister van 

Financiën moet worden toegerust met 

voldoende bevoegdheden om in de context 

van nationaal economisch en 

begrotingsbeleid te kunnen interveniëren 

in gevallen waarin de convergentiecode 

niet wordt nageleefd, en de bevoegdheid 

Schrappen 
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moet hebben om de begrotingscapaciteit 

of het gemeenschappelijk obligatie-

instrument te gebruiken voor de lidstaten 

die zich aan de convergentiecode houden; 

Or. sv 

 

Amendement  648 

Pascal Durand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. vindt dat de minister van 

Financiën moet worden toegerust met 

voldoende bevoegdheden om in de context 

van nationaal economisch en 

begrotingsbeleid te kunnen interveniëren 

in gevallen waarin de convergentiecode 

niet wordt nageleefd, en de bevoegdheid 

moet hebben om de begrotingscapaciteit 

of het gemeenschappelijk obligatie-

instrument te gebruiken voor de lidstaten 

die zich aan de convergentiecode houden; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  649 

Bernd Lucke 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. vindt dat de minister van 

Financiën moet worden toegerust met 

voldoende bevoegdheden om in de context 

van nationaal economisch en 

begrotingsbeleid te kunnen interveniëren 

in gevallen waarin de convergentiecode 

niet wordt nageleefd, en de bevoegdheid 

Schrappen 
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moet hebben om de begrotingscapaciteit 

of het gemeenschappelijk obligatie-

instrument te gebruiken voor de lidstaten 

die zich aan de convergentiecode houden; 

Or. en 

 

Amendement  650 

Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. vindt dat de minister van 

Financiën moet worden toegerust met 

voldoende bevoegdheden om in de context 

van nationaal economisch en 

begrotingsbeleid te kunnen interveniëren 

in gevallen waarin de convergentiecode 

niet wordt nageleefd, en de bevoegdheid 

moet hebben om de begrotingscapaciteit 

of het gemeenschappelijk obligatie-

instrument te gebruiken voor de lidstaten 

die zich aan de convergentiecode houden; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  651 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. vindt dat de minister van 

Financiën moet worden toegerust met 

voldoende bevoegdheden om in de context 

van nationaal economisch en 

begrotingsbeleid te kunnen interveniëren 

in gevallen waarin de convergentiecode 

niet wordt nageleefd, en de bevoegdheid 

moet hebben om de begrotingscapaciteit 

Schrappen 
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of het gemeenschappelijk obligatie-

instrument te gebruiken voor de lidstaten 

die zich aan de convergentiecode houden; 

Or. en 

 

Amendement  652 

Burkhard Balz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. vindt dat de minister van 

Financiën moet worden toegerust met 

voldoende bevoegdheden om in de context 

van nationaal economisch en 

begrotingsbeleid te kunnen interveniëren 

in gevallen waarin de convergentiecode 

niet wordt nageleefd, en de bevoegdheid 

moet hebben om de begrotingscapaciteit 

of het gemeenschappelijk obligatie-

instrument te gebruiken voor de lidstaten 

die zich aan de convergentiecode houden; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  653 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. vindt dat de minister van 

Financiën moet worden toegerust met 

voldoende bevoegdheden om in de context 

van nationaal economisch en 

begrotingsbeleid te kunnen interveniëren 

in gevallen waarin de convergentiecode 

niet wordt nageleefd, en de bevoegdheid 

moet hebben om de begrotingscapaciteit 

of het gemeenschappelijk obligatie-

Schrappen 
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instrument te gebruiken voor de lidstaten 

die zich aan de convergentiecode houden; 

Or. en 

 

Amendement  654 

Martina Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. vindt dat de minister van 

Financiën moet worden toegerust met 

voldoende bevoegdheden om in de context 

van nationaal economisch en 

begrotingsbeleid te kunnen interveniëren 

in gevallen waarin de convergentiecode 

niet wordt nageleefd, en de bevoegdheid 

moet hebben om de begrotingscapaciteit 

of het gemeenschappelijk obligatie-

instrument te gebruiken voor de lidstaten 

die zich aan de convergentiecode houden; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  655 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. vindt dat de minister van Financiën 

moet worden toegerust met voldoende 

bevoegdheden om in de context van 

nationaal economisch en begrotingsbeleid 
te kunnen interveniëren in gevallen waarin 

de convergentiecode niet wordt nageleefd, 

en de bevoegdheid moet hebben om de 

begrotingscapaciteit of het 

gemeenschappelijk obligatie-instrument te 

gebruiken voor de lidstaten die zich aan 

24. vindt dat de minister van Financiën 

moet worden toegerust met voldoende 

bevoegdheden om te kunnen interveniëren 

om te waarborgen dat de convergentiecode 

wordt nageleefd; 
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de convergentiecode houden; 

Or. en 

 

Amendement  656 

Rainer Wieland 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. vindt dat de minister van 

Financiën moet worden toegerust met 

voldoende bevoegdheden om in de context 

van nationaal economisch en 

begrotingsbeleid te kunnen interveniëren in 

gevallen waarin de convergentiecode niet 

wordt nageleefd, en de bevoegdheid moet 

hebben om de begrotingscapaciteit of het 

gemeenschappelijk obligatie-instrument te 

gebruiken voor de lidstaten die zich aan 

de convergentiecode houden; 

24. vindt dat de Commissie moet 

worden toegerust met voldoende 

bevoegdheden om in de context van 

nationaal economisch en begrotingsbeleid 

te kunnen interveniëren in gevallen waarin 

het stabiliteits- en groeipact niet wordt 

nageleefd; 

Or. de 

 

Amendement  657 

Markus Pieper 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. vindt dat de minister van 

Financiën moet worden toegerust met 

voldoende bevoegdheden om in de context 

van nationaal economisch en 

begrotingsbeleid te kunnen interveniëren in 

gevallen waarin de convergentiecode niet 

wordt nageleefd, en de bevoegdheid moet 

hebben om de begrotingscapaciteit of het 

gemeenschappelijk obligatie-instrument te 

gebruiken voor de lidstaten die zich aan 

de convergentiecode houden; 

24. vindt dat de Commissie moet 

worden toegerust met voldoende 

bevoegdheden om in de context van 

nationaal economisch en begrotingsbeleid 

te kunnen interveniëren in gevallen waarin 

het stabiliteits- en groeipact niet wordt 

nageleefd; 
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Or. de 

 

Amendement  658 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. vindt dat de minister van Financiën 

moet worden toegerust met voldoende 

bevoegdheden om in de context van 

nationaal economisch en begrotingsbeleid 

te kunnen interveniëren in gevallen 

waarin de convergentiecode niet wordt 

nageleefd, en de bevoegdheid moet 

hebben om de begrotingscapaciteit of het 

gemeenschappelijk obligatie-instrument te 

gebruiken voor de lidstaten die zich aan de 

convergentiecode houden; 

24. vindt dat de minister van Financiën 

moet worden toegerust met voldoende 

bevoegdheden om de begrotingscapaciteit 

of het gemeenschappelijk obligatie-

instrument te gebruiken voor de lidstaten 

die zich aan de convergentiecode houden; 

Or. en 

 

Amendement  659 

Pedro Silva Pereira 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. vindt dat de minister van Financiën 

moet worden toegerust met voldoende 

bevoegdheden om in de context van 

nationaal economisch en begrotingsbeleid 

te kunnen interveniëren in gevallen 

waarin de convergentiecode niet wordt 

nageleefd, en de bevoegdheid moet 

hebben om de begrotingscapaciteit of het 

gemeenschappelijk obligatie-instrument te 

gebruiken voor de lidstaten die zich aan 

de convergentiecode houden; 

24. vindt dat de minister van Financiën 

moet worden toegerust met voldoende 

bevoegdheden om te kunnen reageren op 

symmetrische en in het bijzonder 

asymmetrische schokken, met name door 

het gebruik van de begrotingscapaciteit of 

het gemeenschappelijk obligatie-

instrument; 

Or. en 
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Amendement  660 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. vindt dat de minister van Financiën 

moet worden toegerust met voldoende 

bevoegdheden om in de context van 

nationaal economisch en begrotingsbeleid 

te kunnen interveniëren in gevallen waarin 

de convergentiecode niet wordt nageleefd, 

en de bevoegdheid moet hebben om de 

begrotingscapaciteit of het 

gemeenschappelijk obligatie-instrument te 

gebruiken voor de lidstaten die zich aan de 

convergentiecode houden; 

24. vindt dat de minister van Financiën 

moet worden toegerust met voldoende 

bevoegdheden teneinde de flexibiliteit van 

de arbeidsmarkt en de interne 

arbeidsmobiliteit te verhogen, om in de 

context van nationaal economisch en 

begrotingsbeleid te kunnen interveniëren in 

gevallen waarin de convergentiecode niet 

wordt nageleefd, en de bevoegdheid moet 

hebben om de begrotingscapaciteit of het 

gemeenschappelijk obligatie-instrument te 

gebruiken voor de lidstaten die zich aan de 

convergentiecode houden; 

Or. en 

 

Amendement  661 

Eleftherios Synadinos 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. vindt dat de minister van Financiën 

moet worden toegerust met voldoende 

bevoegdheden om in de context van 

nationaal economisch en begrotingsbeleid 

te kunnen interveniëren in gevallen waarin 

de convergentiecode niet wordt nageleefd, 

en de bevoegdheid moet hebben om de 

begrotingscapaciteit of het 

gemeenschappelijk obligatie-instrument te 

gebruiken voor de lidstaten die zich aan de 

convergentiecode houden; 

24. vindt dat de minister van Financiën 

in de gelegenheid moet worden gesteld om 

tijdens de besprekingen binnen de 

eurogroep over economisch en 

begrotingsbeleid te interveniëren in 

gevallen waarin de convergentiecode niet 

wordt nageleefd, en moet kunnen 

voorstellen om de begrotingscapaciteit of 

het gemeenschappelijk obligatie-

instrument te gebruiken voor de lidstaten 

die zich aan de convergentiecode houden; 

Or. el 



 

AM\1109252NL.docx 177/187 PE592.325v02-00 

 NL 

Amendement  662 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 24 bis. is van mening dat het noodzakelijk 

is om een mechanisme voor 

belastingharmonisatie op te zetten tussen 

de lidstaten en de Europese schatkisten, 

waaronder, in overeenstemming met de 

door het Hof van Justitie in Luxemburg 

uitgedrukte beginselen, ook de autonome; 

meent tevens dat de grondslag voor 

dergelijke harmonisatie in alle lidstaten 

voor een identieke algemene 

belastingdruk moet zorgen, de 

vennootschapsbelasting moet 

harmoniseren, moet garanderen dat de 

bedrijven worden belast voor de winst in 

het gebied waar zij die hebben gemaakt en 

alle concurrentie tussen Europese 

schatkisten, met uitzondering van 

maatregelen gericht op het bevorderen 

van de productieve economie en de 

werkgelegenheid, moet vermijden; 

Or. es 

Amendement  663 

Helmut Scholz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 24 bis. is het oneens met iedere 

uitbreiding van de macht van Europese 

instellingen, zoals het voornemen voor 

een EU-minister van Financiën, als dit 

niet afhankelijk wordt gemaakt van 

goedkeuring van een duidelijk mandaat 

wat betreft doelstelling op het gebied van 

arbeid en/of groei, namelijk specifieke 

numerieke doelstellingen die binnen een 

bepaald tijdsbestek behaald moeten 
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worden, en niet alleen "volledige 

werkgelegenheid" als algemene en 

hoogdravende doelstelling; dit zou op zijn 

beurt vereisen dat er duidelijke 

institutionele regelingen worden ingesteld 

en nageleefd, die het bereiken van 

dergelijke doelstellingen mogelijk zouden 

maken en deze zouden op democratische 

en transparante wijze getoetst moeten 

worden door het Europees Parlement; 

Or. en 

 

Amendement  664 

Barbara Spinelli 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 24 bis. is het oneens met iedere 

uitbreiding van de macht van Europese 

instellingen, zoals het voornemen voor 

een EU-minister van Financiën, als dit 

niet afhankelijk wordt gemaakt van 

goedkeuring van een duidelijk mandaat 

wat betreft doelstelling op het gebied van 

arbeid en/of groei, namelijk specifieke 

numerieke doelstellingen die binnen een 

bepaald tijdsbestek behaald moeten 

worden, en niet alleen "volledige 

werkgelegenheid" als algemene en 

hoogdravende doelstelling; dit zou op zijn 

beurt vereisen dat er duidelijke 

institutionele regelingen worden ingesteld 

en nageleefd, die het bereiken van 

dergelijke doelstellingen mogelijk zouden 

maken; 

Or. en 

 

Amendement  665 

Max Andersson 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. acht het noodzakelijk de Europese 

Centrale Bank de status van 

kredietverstrekker in laatste instantie te 

verlenen, met alle bevoegdheden van een 

"federal reserve"-bank; 

Schrappen 

Or. sv 

 

Amendement  666 

Burkhard Balz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. acht het noodzakelijk de Europese 

Centrale Bank de status van 

kredietverstrekker in laatste instantie te 

verlenen, met alle bevoegdheden van een 

"federal reserve"-bank; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  667 

Esther de Lange 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. acht het noodzakelijk de Europese 

Centrale Bank de status van 

kredietverstrekker in laatste instantie te 

verlenen, met alle bevoegdheden van een 

"federal reserve"-bank; 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  668 

Bernd Lucke 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. acht het noodzakelijk de Europese 

Centrale Bank de status van 

kredietverstrekker in laatste instantie te 

verlenen, met alle bevoegdheden van een 

"federal reserve"-bank; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  669 

Jo Leinen, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. acht het noodzakelijk de Europese 

Centrale Bank de status van 

kredietverstrekker in laatste instantie te 

verlenen, met alle bevoegdheden van een 

"federal reserve"-bank; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  670 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. acht het noodzakelijk de Europese 

Centrale Bank de status van 

kredietverstrekker in laatste instantie te 

25. acht het noodzakelijk de Europese 

Centrale Bank de status van 

onvoorwaardelijke kredietverstrekker in 
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verlenen, met alle bevoegdheden van een 

"federal reserve"-bank; 

laatste instantie te verlenen, met alle 

bevoegdheden van een "federal reserve"-

bank; acht het tegelijkertijd noodzakelijk 

dat de ECB zich ook verplicht euro-

obligaties aan te kopen als onderdeel van 

haar standaard QE-beleid, om op deze 

manier financieringskosten voor de 

eurozone in zijn geheel laag te houden; 

roept op democratisch toezicht uit te 

oefenen op de ECB via het Europees 

Parlement; 

Or. en 

 

Amendement  671 

Pascal Durand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. acht het noodzakelijk de Europese 

Centrale Bank de status van 

kredietverstrekker in laatste instantie te 

verlenen, met alle bevoegdheden van een 

"federal reserve"-bank; 

25. acht het noodzakelijk de Europese 

Centrale Bank de status van 

kredietverstrekker in laatste instantie te 

verlenen, met alle bevoegdheden van een 

"federal reserve"-bank, en het Europese 

Stabiliteitsmechanisme te veranderen in 

een Europees Monetair Fonds; 

Or. en 

 

Amendement  672 

Danuta Maria Hübner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. acht het noodzakelijk de Europese 

Centrale Bank de status van 

kredietverstrekker in laatste instantie te 

verlenen, met alle bevoegdheden van een 

25. acht het noodzakelijk de Europese 

Centrale Bank de status van 

kredietverstrekker in laatste instantie te 

verlenen, in het bijzonder door een 
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"federal reserve"-bank; directere controle op het leveren van 

noodliquiditeitssteun (ELA) door de 

nationale centrale banken; 

Or. en 

 

Amendement  673 

Rainer Wieland 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. acht het noodzakelijk de Europese 

Centrale Bank de status van 

kredietverstrekker in laatste instantie te 

verlenen, met alle bevoegdheden van een 

"federal reserve"-bank; 

25. acht het noodzakelijk de 

onafhankelijkheid van de Europese 

Centrale Bank te waarborgen; 

Or. de 

 

Amendement  674 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. acht het noodzakelijk de Europese 

Centrale Bank de status van 

kredietverstrekker in laatste instantie te 

verlenen, met alle bevoegdheden van een 

"federal reserve"-bank; 

25. acht het noodzakelijk de 

onafhankelijkheid van de Europese 

Centrale Bank te waarborgen; 

Or. de 

 

Amendement  675 

Sylvie Goulard, Charles Goerens 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 
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Ontwerpresolutie Amendement 

25. acht het noodzakelijk de Europese 

Centrale Bank de status van 

kredietverstrekker in laatste instantie te 

verlenen, met alle bevoegdheden van een 

"federal reserve"-bank; 

25. acht het noodzakelijk de Europese 

Centrale Bank de status van 

kredietverstrekker in laatste instantie te 

verlenen voor marktpartijendeelnemers 

die direct onder haar supervisie of 

toezicht vallen, met alle bevoegdheden van 

een "federal reserve"-bank; 

Or. en 

 

Amendement  676 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. acht het noodzakelijk de Europese 

Centrale Bank de status van 

kredietverstrekker in laatste instantie te 

verlenen, met alle bevoegdheden van een 

"federal reserve"-bank; 

25. acht het raadzaam de Europese 

Centrale Bank op de lange termijn de 

status en bevoegdheden van een "federal 

reserve"-bank te verlenen, mits ze 

volledige onafhankelijkheid krijgt; 

Or. en 

 

Amendement  677 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. acht het noodzakelijk de Europese 

Centrale Bank de status van 

kredietverstrekker in laatste instantie te 

verlenen, met alle bevoegdheden van een 

"federal reserve"-bank; 

25. acht het noodzakelijk de rol van de 

Europese Centrale Bank te versterken, 

waarbij deze niet zou moeten optreden als 
kredietverstrekker in laatste instantie, in 

overeenstemming met zijn beperkte 

doelstelling en missie; 

Or. en 
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Amendement  678 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. is van mening dat het vanwege het 

ontoereikende toezicht op de ECB, die 

haar mandaat voor het monetaire beleid 

herhaaldelijk te buiten is gegaan, 

noodzakelijk is een mechanisme in te 

stellen dat in de mogelijkheid voorziet dat 

landen de eurozone verlaten; 

Or. de 

Amendement  679 

Rainer Wieland 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. dringt erop aan art. 126, lid 10, 

VWEU te schrappen zodat het Europees 

Hof van Justitie de volledige jurisdictie 

over het functioneren van de EMU krijgt, 

zoals passend zou zijn in een 

democratisch systeem van economische 

governance gebaseerd op de rechtsstaat 

en het beginsel van gelijkheid tussen de 

lidstaten; 

Schrappen 

Or. de 

 

Amendement  680 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 
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Ontwerpresolutie Amendement 

26. dringt erop aan art. 126, lid 10, 

VWEU te schrappen zodat het Europees 

Hof van Justitie de volledige jurisdictie 

over het functioneren van de EMU krijgt, 

zoals passend zou zijn in een 

democratisch systeem van economische 

governance gebaseerd op de rechtsstaat 

en het beginsel van gelijkheid tussen de 

lidstaten; 

Schrappen 

Or. de 

 

Amendement  681 

Markus Pieper 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. dringt erop aan art. 126, lid 10, 

VWEU te schrappen zodat het Europees 

Hof van Justitie de volledige jurisdictie 

over het functioneren van de EMU krijgt, 

zoals passend zou zijn in een 

democratisch systeem van economische 

governance gebaseerd op de rechtsstaat 

en het beginsel van gelijkheid tussen de 

lidstaten; 

Schrappen 

Or. de 

Amendement  682 

Max Andersson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. dringt erop aan art. 126, lid 10, 

VWEU te schrappen zodat het Europees 

Hof van Justitie de volledige jurisdictie 

over het functioneren van de EMU krijgt, 

Schrappen 
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zoals passend zou zijn in een 

democratisch systeem van economische 

governance gebaseerd op de rechtsstaat 

en het beginsel van gelijkheid tussen de 

lidstaten; 

Or. sv 

Amendement  683 

Pervenche Berès, Pedro Silva Pereira 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. dringt erop aan art. 126, lid 10, 

VWEU te schrappen zodat het Europees 

Hof van Justitie de volledige jurisdictie 

over het functioneren van de EMU krijgt, 

zoals passend zou zijn in een 

democratisch systeem van economische 

governance gebaseerd op de rechtsstaat 

en het beginsel van gelijkheid tussen de 

lidstaten; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  684 

Bernd Lucke 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. dringt erop aan art. 126, lid 10, 

VWEU te schrappen zodat het Europees 

Hof van Justitie de volledige jurisdictie 

over het functioneren van de EMU krijgt, 

zoals passend zou zijn in een 

democratisch systeem van economische 

governance gebaseerd op de rechtsstaat 

en het beginsel van gelijkheid tussen de 

lidstaten; 

Schrappen 

Or. en 



 

AM\1109252NL.docx 187/187 PE592.325v02-00 

 NL 

 

Amendement  685 

Martina Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. dringt erop aan art. 126, lid 10, 

VWEU te schrappen zodat het Europees 

Hof van Justitie de volledige jurisdictie 

over het functioneren van de EMU krijgt, 

zoals passend zou zijn in een 

democratisch systeem van economische 

governance gebaseerd op de rechtsstaat 

en het beginsel van gelijkheid tussen de 

lidstaten; 

Schrappen 

Or. en 

 


