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1.7.2015 A8-0217/8 

Amendement  8 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Martina Anderson, 
Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, 
Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Luke Ming Flanagan 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Begroting 2016 - mandaat voor de trialoog 

2015/2074(BUD) 

Ontwerpresolutie 
Paragraaf 1 bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

   1 bis. benadrukt dat de begroting van de 

Unie op zodanige wijze moet worden 

gebruikt dat voorrang wordt gegeven aan 

beleid voor werkelijke convergentie, op 

basis van sociale vooruitgang en behoud 

en bevordering van het potentieel van elk 

land, het creëren van banen, een 

duurzaam gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen en de bescherming van het 

milieu, met als doel een werkelijke 

economische en sociale samenhang; 

verwerpt het Verdrag inzake 

begrotingsstabiliteit, de economische 

governance en het Euro Plus-pact, die 

gebaseerd zijn op en zorgen voor de 

bestendiging van meer 

bezuinigingsmaatregelen, zowel door de 

Unie als door de lidstaten, en die de 

huidige economische en sociale crisis 

verder zullen verergeren, met name in 

landen die zich in een moeilijker 

economische en sociale situatie bevinden; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/9 

Amendement  9 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 
Matias, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol 
Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán 
Crespo, Barbara Spinelli 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Begroting 2016 - mandaat voor de trialoog 

2015/2074(BUD) 

Ontwerpresolutie 
Paragraaf 1 ter (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

   1 ter. benadrukt dat een coherente 

Europese strategie voor 

overheidsinvesteringen nodig is, waarbij 

een "EU-investeringsprogramma voor 

duurzame ontwikkeling en 

werkgelegenheid" van tenminste 1 % van 

het bbp van de Unie wordt opgezet, dat 

overeenkomstige overheidsinvesteringen 

van de lidstaten aanvult; verzoekt de 

Commissie en de Raad derhalve in hun 

voorstel voor de begroting 2016 daartoe 

de nodige middelen uit te trekken; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/10 

Amendement  10 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 
Matias, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, 
Martina Anderson, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, 
Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Begroting 2016 - mandaat voor de trialoog 

2015/2074(BUD) 

Ontwerpresolutie 
Paragraaf 1 quater (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

   1 quater. is van mening dat een breuk met 

het huidige beleid van de Unie vereist is 

om de problemen in verband met 

duurzame economische groei, 

werkloosheid, armoede, sociale uitsluiting 

en (inkomens)ongelijkheden werkelijk te 

kunnen aanpakken; wijst erop dat een 

nieuwe strategie moet worden ontwikkeld 

waarmee een nieuwe weg voor Europa 

kan worden uitgestippeld, een weg van 

volledige werkgelegenheid, fatsoenlijke 

banen, leefbare lonen, sociale en 

economische samenhang en sociale 

bescherming voor iedereen, waarbij de 

hoogste levensstandaard gewaarborgd is, 

een weg die rekening houdt met de 

ontwikkelingsbehoeften van alle lidstaten, 

in het bijzonder de minder ontwikkelde 

lidstaten, en werkelijke convergentie 

bevordert, gericht op het verkleinen van 

de ontwikkelingskloof tussen de lidstaten 

en van de huidige economische, sociale en 

regionale ongelijkheden; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/11 

Amendement  11 
Miguel Urbán Crespo, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Marisa Matias, Fabio 
De Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Lidia Senra 
Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma 
López Bermejo, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Begroting 2016 - mandaat voor de trialoog 

2015/2074(BUD) 

Ontwerpresolutie 
Paragraaf 3 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. is ingenomen met het feit dat de 

Commissie in haar ontwerp van algemene 

begroting van de Europese Unie voor het 

begrotingsjaar 2016 de bovengenoemde 

prioriteiten bekrachtigt en meer EU-steun 

voorstelt voor investeringen, kennis, banen 

en op groei gerichte programma's, en met 

name voor een symbolisch 

mobiliteitsprogramma zoals Erasmus+; is 

van mening dat de ontwerpbegroting 2016 

een welkome stap is om de lidstaten te 

helpen structurele problemen aan te 

pakken, met name het teruglopende 

concurrentievermogen; is tevreden dat, 

naast terecht verwachte verhogingen in 

rubriek 3 (Veiligheid en burgerschap) en 

rubriek 4 (Europa als wereldspeler), de 

Commissie de uitdaging aangaat in te 

spelen op nieuwe ontwikkelingen zoals de 

crisis in Oekraïne, Syrië en de 

Middellandse Zee, door te reageren op 

behoeften van de EU en de lidstaten op 

het gebied van veiligheid en migratie en 

door blijk te geven van een sterke politieke 

wil op het gebied van extern optreden en 

van begrotingstoezeggingen ten aanzien 

van landen van oorsprong en doorvoer; 

3. merkt op dat de Commissie in haar 

ontwerp van algemene begroting van de 

Europese Unie voor het begrotingsjaar 

2016 de bovengenoemde prioriteiten 

bekrachtigt en meer EU-steun voorstelt 

voor investeringen, kennis, fatsoenlijke 

banen en op groei gerichte programma's, en 

met name voor een symbolisch 

mobiliteitsprogramma zoals Erasmus+; is 

teleurgesteld dat, naast terecht verwachte 

verhogingen in rubriek 3 (Veiligheid en 

burgerschap) en rubriek 4 (Europa als 

wereldspeler), de Commissie onvoldoende 

werk maakt van de uitdaging in te spelen 

op nieuwe ontwikkelingen zoals de 

humanitaire crisis in Oekraïne, Syrië en de 

Middellandse Zee, door te kiezen voor een 

omvattende, op mensenrechten 

gebaseerde aanpak waarbij migratie en 

ontwikkeling aan elkaar worden 

gekoppeld en waarbij de integratie van 

migrerende werknemers, asielzoekers en 

vluchtelingen wordt gewaarborgd en 

tegelijkertijd ruimte is voor nieuwe 

politieke en begrotingstoezeggingen ten 

aanzien van landen van herkomst en 

doorreis; 

Or. en 



 

AM\1067580NL.doc  PE559.033v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

1.7.2015 A8-0217/12 

Amendement  12 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Miguel 
Urbán Crespo, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, 
Martina Anderson, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, 
Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Luke Ming Flanagan 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Begroting 2016 - mandaat voor de trialoog 

2015/2074(BUD) 

Ontwerpresolutie 
Paragraaf 3 bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

   3 bis. verwerpt het gebruik van de 

begroting van de Unie om een 

militaristische en neoliberale EU te 

financieren; verdedigt het standpunt dat 

een alternatief programma nodig is ter 

ondersteuning van duurzame 

ontwikkeling en een grotere 

milieuvriendelijke binnenlandse vraag, 

gebaseerd op progressieve salarissen, 

volledige werkgelegenheid met de 

bijbehorende rechten, sociale 

voorzieningen, de uitroeiing van armoede 

en sociale uitsluiting en een grotere 

sociale en economische samenhang; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/13 

Amendement  13 
Miguel Urbán Crespo, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Marisa Matias, Fabio 
De Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Dimitrios 
Papadimoulis, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Begroting 2016 - mandaat voor de trialoog 

2015/2074(BUD) 

Ontwerpresolutie 
Paragraaf 4 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. is ingenomen met de opname van het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI) in de 

ontwerpbegroting 2016, en in het bijzonder 

met de beschikbaarstelling van de 

overkoepelende marge voor vastleggingen, 

om een deel van de vereiste uitgaven voor 

het EFSI-Garantiefonds van 8 miljard EUR 

te dekken, in plaats van enkel middelen 

weg te snoeien bij Horizon 2020 en de 

Connecting Europe Facility (CEF); 

benadrukt dat het Parlement ernaar 

gestreefd heeft de maximale omvang van 

de gevolgen voor deze twee programma's 

tot een minimum te herleiden en dat het 

door de cowetgevers bereikte akkoord deze 

besnoeiingen verder met in totaal 

1 miljard EUR vermindert, waarbij onder 

meer fundamenteel onderzoek buiten schot 

is gebleven; verwacht dat de definitieve 

EFSI-overeenkomst zo spoedig mogelijk in 

de begroting 2016 tot uiting komt, op basis 

van een nota van wijzigingen; 

4. neemt kennis van de opname van het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI) in de 

ontwerpbegroting 2016, en in het bijzonder 

met de beschikbaarstelling van de 

overkoepelende marge voor vastleggingen, 

om een deel van de vereiste uitgaven voor 

het EFSI-Garantiefonds van 8 miljard EUR 

te dekken, in plaats van enkel middelen 

weg te snoeien bij Horizon 2020 en de 

Connecting Europe Facility (CEF); 

benadrukt dat het Parlement ernaar 

gestreefd heeft de maximale omvang van 

de gevolgen voor deze twee programma's 

tot een minimum te herleiden en dat het 

door de cowetgevers bereikte akkoord deze 

besnoeiingen verder met in totaal 

1 miljard EUR vermindert, waarbij met 

name fundamenteel onderzoek buiten 

schot is gebleven; verwacht dat de 

definitieve EFSI-overeenkomst zo spoedig 

mogelijk in de begroting 2016 tot uiting 

komt, op basis van een nota van 

wijzigingen; wil bezuinigingen voor deze 

twee programma's voorkomen en verbindt 

zich ertoe ze verder te compenseren door 

in het kader van de begrotingsprocedure 

meer middelen toe te wijzen aan Horizon 

2020; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/14 

Amendement  14 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Lidia Senra 
Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitrios 
Papadimoulis, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Begroting 2016 - mandaat voor de trialoog 

2015/2074(BUD) 

Ontwerpresolutie 
Paragraaf 9 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. is bezorgd over de vertraging bij de start 

van nieuwe programma's uit hoofde van 

het MFK 2014-2020 als gevolg van de late 

goedkeuring van de rechtsgronden en de 

operationele programma's, alsook van het 

tekort aan betalingskredieten in 2014; 

verbindt zich ertoe na te gaan of de 

gevraagde vastleggings- en 

betalingskredieten deze nieuwe 

programma's echt in staat zullen stellen op 

kruissnelheid te komen; dringt er bij de 

Commissie en de lidstaten op aan alle 

noodzakelijke maatregelen te nemen om de 

vertraging bij de uitvoering weg te werken; 

9. is ernstig bezorgd over de vertraging bij 

de start van nieuwe programma's uit 

hoofde van het MFK 2014-2020 als gevolg 

van de late goedkeuring van de 

rechtsgronden en de operationele 

programma's, alsook van het tekort aan 

betalingskredieten in 2014 en 2015 door de 

betalingsachterstand bij de programma's 

van de Unie voor 2007-2013; wijst op de 

negatieve gevolgen van de 

betalingsachterstanden voor lokale, 

regionale en nationale autoriteiten, met 

name wanneer deze met economische en 

sociale beperkingen worden 

geconfronteerd; verbindt zich ertoe na te 

gaan of de gevraagde vastleggings- en 

betalingskredieten deze nieuwe 

programma's echt in staat zullen stellen op 

kruissnelheid te komen; dringt er bij de 

Commissie en de lidstaten op aan alle 

noodzakelijke maatregelen te nemen om de 

vertraging bij de uitvoering weg te werken; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/15 

Amendement  15 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, 
Matt Carthy, Martina Anderson, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Luke Ming 
Flanagan 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Begroting 2016 - mandaat voor de trialoog 

2015/2074(BUD) 

Ontwerpresolutie 
Paragraaf 10 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. merkt op dat de ontwerpbegroting van 

de EU voor 2016 voorziet in 

153,5 miljard EUR aan 

vastleggingskredieten (inclusief 

4,5 miljard EUR geherprogrammeerd van 

2014) en 143,5 miljard EUR aan 

betalingskredieten; wijst erop dat, zonder 

rekening te houden met de 

herprogrammering in 2015 en 2016, dit 

overeenkomt met een stijging van +2,4 % 

voor de vastleggingskredieten en van 

+1,6 % voor de betalingskredieten ten 

opzichte van de begroting 2015; benadrukt 

dat deze globaal genomen lichte 

verhogingen, overeenkomstig de krijtlijnen 

van het MFK en met inflatiecorrectie, in 

reële cijfers nauwelijks een verhoging 

inhouden, wat betekent dat doelmatigheid 

en doeltreffendheid van de uitgaven 

uitermate belangrijk zijn; 

10. merkt op dat de ontwerpbegroting van 

de EU voor 2016 voorziet in 

153,5 miljard EUR aan 

vastleggingskredieten (inclusief 

4,5 miljard EUR geherprogrammeerd van 

2014) en 143,5 miljard EUR aan 

betalingskredieten; wijst erop dat, zonder 

rekening te houden met de 

herprogrammering in 2015 en 2016, dit 

overeenkomt met een stijging van +2,4 % 

voor de vastleggingskredieten en van 

+1,6 % voor de betalingskredieten ten 

opzichte van de begroting 2015; benadrukt 

dat deze globaal genomen lichte 

verhogingen, overeenkomstig de krijtlijnen 

van het MFK en met inflatiecorrectie, in 

reële cijfers nauwelijks een verhoging 

inhouden, wat aantoont dat een herziening 

van het MFK 2014-2020 noodzakelijk is, 

aangezien een grotere doelmatigheid en 

doeltreffendheid van de uitgaven duidelijk 

ontoereikend is om aan de behoeften van 

de Unie te voldoen; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/16 

Amendement  16 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Miguel 
Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Lidia Senra Rodríguez 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Begroting 2016 - mandaat voor de trialoog 

2015/2074(BUD) 

Ontwerpresolutie 
Paragraaf 11 ter (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

   11 ter. dringt aan op de vaststelling van 

noodplannen ter ondersteuning van de 

economie van landen waar de trojka 

tussenbeide is gekomen, waarbij 

financiële middelen ter beschikking 

worden gesteld en wordt voorzien in de 

nodige uitzonderingen op de werking van 

de interne markt en gemeenschappelijk 

beleid; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/17 

Amendement  17 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 
Matias, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier 
Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Begroting 2016 - mandaat voor de trialoog 

2015/2074(BUD) 

Ontwerpresolutie 
Paragraaf 11 quater (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

   11 quater. roept op tot het vervangen van 

de Europa 2020-strategie door een 

"Europese strategie voor solidariteit en 

duurzame ontwikkeling", gebaseerd op 

onderstaande beginselen, met een nieuwe 

reeks economische, sociale en 

milieubeleidsmaatregelen waarmee 

investeringen worden gestimuleerd op de 

volgende gebieden: 

 (i) de kwaliteit van werk in al zijn 

aspecten (salaris, stabiliteit, 

arbeidsvoorwaarden en opleiding) en het 

verbeteren van kwalificaties, om te zorgen 

voor hoog opgeleide en 

hooggekwalificeerde werknemers; 

 (ii) basisinfrastructuur en infrastructuur 

ter ondersteuning van de industrie; 

 (iii) openbare diensten, om de kwaliteit 

ervan te verbeteren; 

 (iv) een krachtig cohesiebeleid, ter 

bevordering van sociale en economische 

samenhang; 

 (v) de bescherming van het milieu en 

natuurlijke hulpbronnen; 

 (vi) de verbetering van arbeids-, sociale, 

milieu- en veiligheidsnormen, om te 
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komen tot een harmonisatie die de 

naleving van de hoogste eisen beoogt; 

 (vii) de sociale economie; 

 (viii) sociale bescherming, met het oog op 

de uitroeiing van armoede en de 

bestrijding van sociale uitsluiting; 

 (ix) (openbaar) onderzoek en innovatie, 

om ervoor te zorgen dat dit ten goede 

komt aan iedereen; 

 (x) de bevordering van culturele en civiele 

participatie; 

 (xi) de geleidelijke "dematerialisatie" van 

de economie; 

Or. en 

 

 


