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1.7.2015 A8-0217/18 

Amendement  18 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Javier 
Couso Permuy, 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 16 bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. herinnert eraan dat de 

garantiefaciliteit voor studentenleningen 

moet worden uitgevoerd op gunstige 

voorwaarden voor studenten, ongeacht 

hun sociale achtergrond, en dat dit 

aanvullende en innovatieve instrument 

voor onderwijsmobiliteit niet is bedoeld 

als vervanging van bestaande 

instrumenten en evenmin de ontwikkeling 

mag hinderen van een toekomstig beurs- 

of subsidiestelsel op plaatselijk, nationaal 

of Europees niveau ter ondersteuning van 

studentenmobiliteit; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/19 

Amendement  19 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Marina Albiol 
Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Dimitrios 
Papadimoulis, 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 21 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. neemt kennis van de voorgestelde 

50,8 miljard EUR aan 

vastleggingskredieten (+3,2 % ten opzichte 

van 2015, waarbij de gevolgen van de 

herprogrammering geneutraliseerd zijn) en 

49,1 miljard EUR aan betalingskredieten (- 

4 %) voor rubriek 1b, waarbij een kleine 

marge van 15,3 miljoen EUR onder het 

maximum voor vastleggingen wordt 

gelaten; herinnert eraan dat het 

cohesiebeleid het voornaamste 

investeringsbeleid van de EU is dat gericht 

is op het terugdringen van de 

ongelijkheden tussen Europese regio's door 

de economische, sociale en territoriale 

samenhang te vergroten; benadrukt dat 

instrumenten zoals het ESF, het EFRO, het 

Cohesiefonds of het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief van 

fundamenteel belang zijn om convergentie, 

verkleining van de ontwikkelingskloof en 

het ondersteunen van de creatie van 

hoogwaardige en duurzame banen te 

bevorderen; wijst op de cruciale rol van het 

cohesiebeleid van de EU bij de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

de Europa 2020-strategie; 

21. neemt kennis van de voorgestelde 

50,8 miljard EUR aan 

vastleggingskredieten (+3,2 % ten opzichte 

van 2015, waarbij de gevolgen van de 

herprogrammering geneutraliseerd zijn) en 

49,1 miljard EUR aan betalingskredieten (- 

4 %) voor rubriek 1b, waarbij een kleine 

marge van 15,3 miljoen EUR onder het 

maximum voor vastleggingen wordt 

gelaten; herinnert eraan dat het 

cohesiebeleid het voornaamste 

investeringsbeleid van de EU is dat gericht 

is op het terugdringen van de 

ongelijkheden tussen Europese regio's door 

de economische, sociale en territoriale 

samenhang te vergroten; benadrukt dat 

instrumenten zoals het ESF, het EFRO, het 

Cohesiefonds of het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief van 

fundamenteel belang zijn om convergentie, 

verkleining van de ontwikkelingskloof en 

het ondersteunen van de creatie van 

hoogwaardige en duurzame banen te 

bevorderen, investeringen aan te trekken 

voor gericht sociaal en cohesiebeleid, 

convergentie te stimuleren en de 

ontwikkelingskloof te versmallen, en 

tegelijkertijd sociale, economische, lokale, 
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regionale en nationale ongelijkheden te 

verminderen; wijst op de noodzaak van 

intensievere bestrijding van armoede, 

werkloosheid, sociale uitsluiting, en 

ongelijkheden (inkomen) met 

instrumenten als Hulp voor de armsten en 

Fruit en Melk voor Scholen; wijst op de 

cruciale rol van het cohesiebeleid van de 

EU bij de verwezenlijking van de 

doelstellingen van de Unie; staat er dan 

ook op dat de voorgestelde 

betalingskredieten worden verhoogd tot 

het absolute minimum dat nodig is in deze 

rubriek; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/20 

Amendement  20 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Miguel 
Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Lidia Senra 
Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, 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 21 bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. benadrukt het belang van de 

noodzakelijke verhoging van alle 

begrotingsmiddelen, en een goed 

begrotingsbeheer van de uit het meerjarig 

financieel kader 2014-2020 gefinancierde 

sociale interventieprogramma's, die met 

name gericht zijn op de aanpak van 

werkloosheid, armoede en sociale 

uitsluiting, zoals het Europees Sociaal 

Fonds (ESF), het 

Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 

(YEI), de verschillende onderdelen van 

het programma voor werkgelegenheid en 

sociale innovatie (EaSI), het Fonds voor 

Europese hulp aan de meest behoeftigen 

(FEAD) en het Europees Fonds voor 

aanpassing aan de globalisering (EFG); 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/21 

Amendement  21 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Dimitrios 
Papadimoulis, 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 23 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. herinnert eraan dat er in de begroting 

2016 een bedrag van 21,6 miljard EUR 

nodig is om de betalingsachterstand voor 

de cohesieprogramma's 2007-2013 te 

herleiden van 24,7 miljard EUR eind 2014 

en 20 miljard EUR eind 2015 tot ongeveer 

2 miljard EUR eind 2016, zoals beschreven 

in de beoordeling door de Commissie die is 

gevoegd bij de gemeenschappelijke 

verklaring betreffende een betalingsplan 

2015-2016; dringt erop aan dat een 

dergelijke "abnormale" accumulatie van 

onbetaalde rekeningen in de toekomst 

wordt voorkomen om de 

geloofwaardigheid van de EU niet in het 

gedrang te brengen; 

23. herinnert eraan dat er in de begroting 

2016 een bedrag van 21,6 miljard EUR 

nodig is om de betalingsachterstand voor 

de cohesieprogramma's 2007-2013 te 

herleiden van 24,7 miljard EUR eind 2014 

en 20 miljard EUR eind 2015 tot ongeveer 

2 miljard EUR eind 2016, zoals beschreven 

in de beoordeling door de Commissie die is 

gevoegd bij de gemeenschappelijke 

verklaring betreffende een betalingsplan 

2015-2016; herinnert aan de conclusies 

van het 6e Cohesieverslag, in het 

bijzonder dat regionale ongelijkheden in 

de EU in de periode 2008-2011 

dramatisch zijn toegenomen, en houdt 

staande dat het cohesiebeleid beduidend 

moet worden aangesterkt; dringt erop aan 

dat een dergelijke "abnormale" accumulatie 

van onbetaalde rekeningen in de toekomst 

wordt voorkomen om de 

geloofwaardigheid van de EU niet in het 

gedrang te brengen; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/22 

Amendement  22 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Dennis de Jong, Lidia 
Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, 
Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, 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 23 bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 23 bis. wijst erop dat het spaarbeleid van 

de Unie een neerwaartse druk legt op de 

reële lonen in de lidstaten en dat dit de 

weerslag van de economische en sociale 

crisis nog langer zal laten duren; 

onderstreept dat de EU-begroting moet 

worden aangewend ter ondersteuning van 

het streven de reële lonen te doen stijgen 

en sociale dumping in de lidstaten tegen te 

gaan; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/23 

Amendement  23 
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, 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, Paloma 
López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, 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 23 ter (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 23 ter. spreekt zijn afkeuring uit over het 

institutionaliseren van de principes van 

macro-economische voorwaardelijkheid 

en prestatiereserve en de koppeling tussen 

cohesiebeleid en structuurfondsen 

enerzijds en het stabiliteits- en 

groeipakket van economische governance 

en eventuele economische 

overeenstemming van lidstaten 

anderzijds; de onderliggende premissen 

zijn onmiskenbaar verschillend en hun 

doelen diametraal tegengesteld; 

onderstreept dat het niet de bedoeling van 

het cohesiebeleid mag zijn om strikte 

macro-economische en financiële 

voorwaarden op te leggen die tot 

spaarmaatregelen dwingen of om 

lidstaten en regio's te bestraffen ; 

onderstreept dat het cohesiebeleid is 

bedoeld om te zorgen voor evenwichtige 

groei en ongelijkheden weg te nemen, om 

zo te komen tot werkelijke werkelijke 

convergentie; geeft te kennen dat de 

financiering voor Europese regio's niet 

kan worden opgeschort wegens niet-

naleving door een lidstaat van macro-

economische voorwaarden , en 

opschorting van de financiering voor een 
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lidstaat die in problemen verkeert de 

situatie alleen maar zal verergeren; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/24 

Amendement  24 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Dimitrios 
Papadimoulis, 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 24 bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 24 bis. vraagt de Commissie dringend met 

specifieke maatregelen te komen met het 

oog op meer steun voor duurzame 

ontwikkeling, krachtiger en 

milieuvriendelijke binnenlandse vraag op 

basis van hoogwaardige werkgelegenheid, 

sociaal welzijn, uitroeiing van armoede en 

sociale uitsluiting, economische en sociale 

cohesie, en te zorgen dat de EU-begroting 

wordt aangewend ter aanvulling van de 

actie die de lidstaten ondernemen; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/25 

Amendement  25 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Miguel 
Urbán Crespo, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier 
Couso Permuy, Barbara Spinelli, Liadh Ní Riada 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

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

2015/2074(BUD) 

Ontwerpresolutie 
Paragraaf 24 ter (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 24 ter. benadrukt dat de begroting voor 

2016 moet worden aangewend om een 

hoog preventie- en beschermingsniveau 

voor werknemers te garanderen, met 

inbegrip van arbeids- en 

vakbondsrechten, en het hoofd te bieden 

aan de nieuwe uitdagingen op het gebied 

van gezondheid en veiligheid op het werk 

die zich blijven voordoen; onderstreept dat 

de Uniefondsen niet mogen worden 

gebruikt voor financiering van 

werkgelegenheidsprogramma's die in 

actuele behoeften aan dienstverrichting 

moeten voorzien of die 

schijnzelfstandigheid financieren; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/26 

Amendement  26 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Marie-
Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Dennis de Jong, 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 25 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. neemt kennis van de voorgestelde 

63,1 miljard EUR aan 

vastleggingskredieten (-0,1 % ten opzichte 

van 2015, waarbij de gevolgen van de 

herprogrammering geneutraliseerd zijn) en 

55,9 miljard EUR aan betalingskredieten (-

0,2 %) voor rubriek 2, waarbij een marge 

van 1,2 miljard EUR onder het maximum 

voor vastleggingen wordt gelaten, en een 

marge van 1,1 miljard EUR onder het 

maximum voor het Europees 

Landbouwgarantiefonds (ELGF); wijst 

erop dat het mechanisme voor financiële 

discipline uitsluitend wordt toegepast om 

de reserve voor crisissituaties in de 

landbouwsector aan te leggen; kijkt uit 

naar de nota van wijzigingen van de 

Commissie, die in oktober wordt verwacht 

en gebaseerd moet zijn op geactualiseerde 

informatie over de financiering van het 

ELGF; benadrukt dat overdrachten tussen 

de twee pijlers van het GLB leiden tot een 

totale verhoging van het bedrag dat voor 

plattelandsontwikkeling beschikbaar is; 

25. neemt kennis van de voorgestelde 

63,1 miljard EUR aan 

vastleggingskredieten (-0,1 % ten opzichte 

van 2015, waarbij de gevolgen van de 

herprogrammering geneutraliseerd zijn) en 

55,9 miljard EUR aan betalingskredieten (-

0,2 %) voor rubriek 2, waarbij een marge 

van 1,2 miljard EUR onder het maximum 

voor vastleggingen wordt gelaten, en een 

marge van 1,1 miljard EUR onder het 

maximum voor het Europees 

Landbouwgarantiefonds (ELGF); wijst 

erop dat het mechanisme voor financiële 

discipline uitsluitend wordt toegepast om 

de reserve voor crisissituaties in de 

landbouwsector aan te leggen; kijkt uit 

naar de nota van wijzigingen van de 

Commissie, die in oktober wordt verwacht 

en gebaseerd moet zijn op geactualiseerde 

informatie over de financiering van het 

ELGF, en vraagt de Commissie speciaal 

om voor september 2015 met een eerste 

beoordeling te komen van de uitvoering 

van de randvoorwaarden en herziening 

van de normen voor een goede landbouw- 

en milieuconditie (GLMC), om te bezien 

of de herstructurering en vergroening van 

het GLB enig extra ecologisch voordeel 

heeft opgeleverd; benadrukt dat 

overdrachten tussen de twee pijlers van het 
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GLB leiden tot een totale verhoging van 

het bedrag dat voor 

plattelandsontwikkeling beschikbaar is; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/27 

Amendement  27 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 
Matias, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, 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 25 bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. wenst dat er voldoende middelen 

beschikbaar worden gesteld om alle 

onderdelen van de GLB-hervorming ten 

uitvoer te leggen, waarbij plafonnering en 

modulatie strikter worden toegepast, ook 

wat betreft groenings-, biodiversiteits- en 

plattelandsontwikkelingsprogramma's; 

vestigt de aandacht op de doelstellingen 

inzake verbetering van het 

concurrentievermogen en de 

duurzaamheid van de Europese landbouw 

en vraagt dat er middelen worden 

uitgetrokken om deze doelstellingen te 

verwezenlijken, waaronder ook 

beschikbaarstelling van meer middelen 

voor bestrijding en preventie van plagen 

en rampen; stelt voorop dat 

wijngaardbescherming ook fundamentele 

aspecten als de bescherming van de 

rechten van de wijnbouwer omvat; vraagt 

de Commissie het budget te verhogen ter 

versterking van het steunstelsel voor de 

teelt van wijnstokken, met name 

investering, herstructurering en promotie, 

aangezien een wijngaard voor decennia 

wordt aangeplant en de eerste oogst niet 

eerder dan drie jaar na de aanplant wordt 

verkregen; verlangt dat prioriteit wordt 

gegeven aan de bevordering en de 

bekendmaking van lokale markten en 
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activiteiten, om de bijdrage hiervan aan 

de lokale economieën beter te doen 

beseffen; 

Or. en 

 

 


