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Amendement  7 

Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, 

Anja Hazekamp 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  A bis. overwegende dat het antwoord van 

de Commissie op de economische, sociale 

en democratische crisis, zoals het kader 

voor de economische governance, steeds 

meer politieke keuzes weghaalt bij 

soevereine, democratisch gekozen 

regeringen en nationale parlementen, 

democratische controle door de volkeren 

van Europa verhindert en permanente 

soberheid oplegt;  

Or. en 
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15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Am. 8 

Amendement  8 

Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, 

Anja Hazekamp 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  1 bis. onderstreept dat de overheids- en 

buitenlandse schulden van de perifere 

EU-lidstaten tot de hoogste in de wereld 

behoren, hetgeen het gevolg is van de 

asymmetrische aard van het 

integratieproces; herinnert eraan dat deze 

schuldenlast het voorwendsel is geweest 

voor het opleggen van 

bezuinigingsmaatregelen, waarvan de 

werkelijke gevolgen toenemende armoede 

en nog grotere schulden zijn; vindt dat zo 

snel mogelijk – en in het kader van het 

streven naar elementaire rechtvaardigheid 

– iets gedaan moet worden aan de 

schuldenlast, bijvoorbeeld middels 

heronderhandeling ervan 

(herstructurering en een substantiële 

verlaging), en dat deze op een houdbaar 

niveau moet worden gebracht;  

Or. en 
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15.9.2015  B8-0656/2015 }  
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Amendement  9 

Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

16. verzoekt de Commissie samen met alle 

belanghebbenden alle mogelijkheden te 

verkennen om de EMU te versterken, een 

schokbestendiger karakter te geven en 

bevorderlijker te maken voor groei, 

werkgelegenheid en stabiliteit, met een 

sociale dimensie die gericht is op het 

behoud van de sociale markteconomie van 

Europa, met eerbiediging van het recht op 

collectieve onderhandelingen en de 

garantie dat het sociaal beleid van de 

lidstaten wordt gecoördineerd, inclusief 

een mechanisme voor een minimumloon 

of -inkomen dat eigen is aan en waartoe 

besloten wordt door elke lidstaat, 

ondersteuning van de strijd tegen 

armoede en sociale uitsluiting, de re-

integratie van werknemers op de 

arbeidsmarkt en vrijwillige mobiliteit en 

flexibiliteit tussen beroepen en lidstaten; 

16. is van mening dat het stabiliteitspact, 

het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie 

en bestuur in de EMU en de wetgeving 

inzake economische governance, zoals het 

Six-pack, het Two-pack en het Euro Plus-

pact, moeten worden ingetrokken; 

verzoekt de Commissie met klem het 

initiatief te nemen tot een radicale 

koersverandering in het macro-

economisch beleid, teneinde te zorgen 

voor verantwoordingsplicht en 

transparantie en de lidstaten de 

mogelijkheid te geven om een beleid te 

voeren dat past bij hun respectieve 

behoeften, met inbegrip van sociaal 

evenwichtige budgettaire 

stimuleringsmaatregelen;  

Or. en 
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15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  
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Amendement  10 

Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp, 

Dimitrios Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  17 bis. is stellig van oordeel dat de 

structuur van de economische governance 

en de EMU ondoorzichtig en 

ondemocratisch is; dringt erop aan dat 

het stabiliteits- en groeipact wordt 

vervangen door een echt 

werkgelegenheids- en ontwikkelingspact 

dat stoelt op sociale en milieucriteria die 

alle mensen in de EU ten goede komen; 

verzoekt ook om een 

intergouvernementele conferentie over de 

intrekking van het begrotingspact en pleit 

ervoor dat dit met onmiddellijke ingang 

wordt opgeschort totdat die conferentie 

heeft plaatsgevonden; 

Or. en 



 

AM\1072785NL.doc PE559.016v01-00 } 

 PE559.021v01-00 } 

 PE559.025v01-00 } 

 PE559.026v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

15.9.2015  B8-0656/2015 }  
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Amendement  11 

Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Anja Hazekamp 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  15 bis. is van oordeel dat de wetgeving 

inzake de bankunie alleen de belangen 

dient van het grootkapitaal in de EU en 

niet strookt met fundamentele 

democratische beginselen; spreekt zich uit 

voor intrekking van de wetgeving inzake 

de bankunie en wijst op de noodzaak van 

democratische publieke controle op het 

bankstelsel; 

Or. en 
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15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Am. 12 

Amendement  12 

Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp, Dimitrios Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  15 ter. verzoekt om een fundamentele 

verandering in de statuten en het mandaat 

van de ECB, om ervoor te zorgen dat de 

lidstaten daar op voet van gelijkheid 

politieke en democratische controle op 

kunnen uitoefenen; acht het essentieel dat 

de lidstaten weer zelf mogen gaan 

beslissen over cruciaal economisch beleid, 

zoals het monetair beleid; 

Or. en 
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15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  
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Amendement  13 

Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 quater (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  15 quater. acht het noodzakelijk de ECB 

om te vormen tot een primaire 

leningverstrekker die als een normale 

centrale bank kan optreden en dus de 

economie in tijden van deflatie en recessie 

kan stimuleren; vindt in dit kader dat de 

ECB en de EIB rechtstreeks financiering 

ter beschikking moeten stellen voor 

overheidsinvesteringen ter ondersteuning 

van de reële economie en niet zouden 

moeten bijdragen aan het ontstaan van 

nieuwe zeepbellen met betrekking tot de 

prijzen van activa;  

Or. en 
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15.9.2015  B8-0656/2015 }  
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 B8-0662/2015 }  
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Amendement  14 

Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Anja Hazekamp, Jean-Luc 

Mélenchon 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  2 bis. dringt aan op invoering van 

steunprogramma's voor lidstaten die de 

euro eventueel willen verlaten omdat hun 

deelname onhoudbaar en ondraaglijk is 

geworden; is van mening dat dergelijke 

programma's zouden voorzien in een 

adequate vergoeding van de veroorzaakte 

maatschappelijke en economische schade; 

Or. en 
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15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Am. 15 

Amendement  15 

Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Jean-

Luc Mélenchon 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  3 bis. dringt aan op de vaststelling van 

noodplannen ter ondersteuning van de 

economieën van landen waar de trojka 

tussenbeide is gekomen, welke voorzien in 

financiële middelen en in de nodige 

uitzonderingen op de werking van de 

interne markt en gemeenschappelijk 

beleid; 

Or. en 

 

 


