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1.7.2015 A8-0217/28 

Amendement  28 
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Matt 
Carthy, Martina Anderson, 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 25 ter (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 25 ter. vraagt specifieke middelen voor de 

ondersteuning van kleine 

landbouwbedrijven, omdat deze vele 

directe banen in plattelandsgebieden 

houden en nodig zijn om de gebruikte 

grond en de verzorging te behouden; 

vraagt dat prioriteit wordt gegeven aan de 

bevordering en de bekendmaking van 

lokale markten en activiteiten, om de 

bijdrage hiervan aan de lokale 

economieën beter bekend te maken; 

dringt er bij de Commissie en de lidstaten 

op aan prioriteit te gegeven aan 

beleidsmaatregelen van de overheid om de 

prijsvolatiliteit van landbouwproducten, 

die vaker voorkomt en negatieve gevolgen 

heeft voor het inkomen van landbouwers, 

uit te faseren; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/29 

Amendement  29 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Miguel 
Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní 
Riada, Matt Carthy, Martina Anderson, 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 28 bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 28 bis. is van mening dat er via 

communautaire steunprogramma's en 

-maatregelen voldoende financiële 

middelen moeten worden uitgetrokken 

voor een beoordeling van de ecologische 

en fytosanitaire gezondheid van de bossen 

en het herstel hiervan, inclusief 

herbebossing; benadrukt het feit dat de 

lidstaten in de loop der jaren 

geconfronteerd zijn met een aanzienlijk 

gebrek aan middelen voor het beheer van 

de gebieden die deel uitmaken van het 

Natura 2000-netwerk (die in enkele 

gevallen een aanzienlijk deel van het 

nationale grondgebied uitmaken), hetgeen 

de doeltreffendheid en de algehele 

coherentie van dit instrument heeft 

aangetast; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/30 

Amendement  30 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 
Matias, 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, 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 28 ter (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 28 ter. vraagt dat de Unie meer 

verantwoording moet afleggen voor de 

bescherming van natuurwaarden in het 

Natura 2000-netwerk, met name wat de 

financiering hiervan betreft; merkt op dat 

diverse lidstaten moeilijkheden 

ondervinden bij het beheer van gebieden 

die zijn opgenomen in het Natura 2000-

netwerk, door het ontbreken van een 

specifiek financieringsinstrument voor het 

beheer van deze gebieden, als aanvulling 

op de opneming van de biodiversiteit in 

het sectorale beleidsmaatregelen; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/31 

Amendement  31 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, 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 30 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

30. is ingenomen met de door de 

Commissie voorgestelde Europese agenda 

inzake migratie en herhaalt zijn steun voor 

de verhoging van de middelen van de EU 

en de ontwikkeling van een cultuur van 

eerlijke lastenverdeling en solidariteit op 

het gebied van asiel, migratie en het beheer 

van de buitengrenzen; looft daarom de 

verhoging van de vastleggingskredieten 

voor het Fonds voor interne veiligheid en 

het Fonds voor asiel, migratie en integratie, 

met inbegrip van de ontwikkeling van het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel 

(CEAS); is ingenomen met het voorstel 

van de Commissie om 124 miljoen EUR 

uit het flexibiliteitsinstrument beschikbaar 

te stellen om het hoofd te bieden aan de 

huidige migratiegolven in het 

Middellandse Zeegebied; vraagt zich af of 

de voorgestelde middelen toereikend zullen 

zijn; onderstreept dat het noodzakelijk is 

de bestemming van deze middelen strikt te 

controleren; 

30. neemt kennis van de door de 

Commissie voorgestelde Europese agenda 

inzake migratie en herhaalt zijn steun voor 

de verhoging van de middelen van de EU 

en de ontwikkeling van een cultuur van 

eerlijke lastenverdeling en solidariteit op 

het gebied van asiel, migratie, integratie en 

het beheer van de buitengrenzen; looft 

daarom de verhoging van de 

vastleggingskredieten voor het Fonds voor 

interne veiligheid en het Fonds voor asiel, 

migratie en integratie, met inbegrip van de 

ontwikkeling van het gemeenschappelijk 

Europees asielstelsel (CEAS); is 

ingenomen met het voorstel van de 

Commissie om 124 miljoen EUR uit het 

flexibiliteitsinstrument beschikbaar te 

stellen om het hoofd te bieden aan de 

huidige humanitaire crisis in het 

Middellandse Zeegebied; vraagt zich af of 

de voorgestelde middelen toereikend zullen 

zijn voor de volledige financiering van 

een adequaat herplaatsingsmechanisme 

en hervestigingsprogramma in de Unie 

dat voldoet aan de bestaande behoeften; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/32 

Amendement  32 
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, Demetris 
Papadakis, Paloma López Bermejo, 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 31 bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 31 bis. benadrukt het feit dat een 

algemene en op mensenrechten 

gebaseerde aanpak moet worden gevolgd 

waarbij migratie wordt gekoppeld aan 

ontwikkeling en waarmee de integratie 

van migrerende werknemers, asielzoekers 

en vluchtelingen wordt gegarandeerd; 

herinnert eraan dat bijkomende 

maatregelen ten uitvoer moeten worden 

gelegd ter bevordering van een endogene 

ontwikkeling, om een verhouding te 

stimuleren die gezond en voor beide 

partijen gunstig is; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/33 

Amendement  33 
Miguel Urbán Crespo, Liadh Ní Riada, 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, 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 36 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

36. is ingenomen met de globale verhoging 

van de financiering voor rubriek 4, die 

uitkomt op 8,9 miljard EUR aan 

vastleggingskredieten (+5,6 % ten opzichte 

van de begroting 2015), waarbij een marge 

wordt gelaten van 261,3 miljoen EUR 

onder het maximum; merkt op dat hieruit 

een hoge mate van solidariteit met derde 

landen blijkt; is van mening dat de 

Europese begroting van fundamenteel 

belang is om mensen in nood te bereiken 

en de fundamentele Europese waarden te 

bevorderen; is ingenomen met het feit dat 

de economische en sociale problemen die 

de EU de afgelopen jaren heeft gekend, 

geen afbreuk hebben gedaan aan de 

aandacht voor de rest van de wereld; is 

evenwel van oordeel dat er 

hoogstwaarschijnlijk nog extra middelen 

zullen moeten worden uitgetrokken voor 

bepaalde prioritaire gebieden, zoals het 

Europees nabuurschapsinstrument, met 

inbegrip van de steun aan het 

vredesproces in het Midden-Oosten, 

Palestina en de UNRWA, vanwege de 

aanhoudende humanitaire en politieke 

crisis in deze regio en daarbuiten; 

36. neemt kennis van de globale verhoging 

van de financiering voor rubriek 4, die 

uitkomt op 8,9 miljard EUR aan 

vastleggingskredieten (+5,6 % ten opzichte 

van de begroting 2015), waarbij een marge 

wordt gelaten van 261,3 miljoen EUR 

onder het maximum; merkt op dat hieruit 

een hoge mate van solidariteit met derde 

landen blijkt; is van mening dat de 

Europese begroting van fundamenteel 

belang is om mensen in nood te bereiken 

en de fundamentele Europese waarden te 

bevorderen; begrotingsmiddelen voor 

militaire en veiligheidsdoeleinden moeten 

worden overgeheveld naar een 

buitenlands beleid van civiele en 

ontwikkelingsgerichte aard om de 

militaire uitgaven op lange termijn te 

verminderen; is ingenomen met het feit dat 

de economische en sociale problemen die 

de EU de afgelopen jaren heeft gekend, 

geen afbreuk hebben gedaan aan de 

aandacht voor de rest van de wereld en 

stelt zich opnieuw op het standpunt dat de 

middelen uit deze rubriek moeten worden 

besteed aan een vreedzaam en civiel 

buitenlands beleid dat de garantie biedt 

dat de Unie haar verplichtingen inzake 
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uitbanning van armoede, duurzame 

ontwikkeling, de 

millenniumdoelstellingen voor 

ontwikkeling, wapenbeheersing, het NPT-

regime en nucleaire ontwapening nakomt; 

is evenwel van oordeel dat er 

hoogstwaarschijnlijk nog extra middelen 

zullen moeten worden uitgetrokken voor 

bepaalde prioritaire gebieden, zoals het 

Europees nabuurschapsinstrument, met 

inbegrip van de steun aan het 

vredesproces in het Midden-Oosten, 

Palestina en de UNRWA, vanwege de 

aanhoudende humanitaire en politieke 

crisis in deze regio en daarbuiten; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/34 

Amendement  34 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Dennis de Jong 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

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

2015/2074(BUD) 

Ontwerpresolutie 
Paragraaf 38 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

38. is van mening dat externe 

financieringsinstrumenten middelen 

aanreiken om, op een veelzijdige manier en 

in combinatie met de respectieve 

doelstellingen, de onderliggende oorzaken 

van deze interne veiligheids- en migratie-

uitdagingen aan te pakken die in de 

begroting van volgend jaar centraal staan, 

waarbij met name aandacht moet worden 

besteed aan de zuidelijke en oostelijke 

buitengrenzen van de Unie en meer in het 

algemeen aan door conflicten getroffen 

gebieden; wijst in het bijzonder op het 

financieringsinstrument voor 

ontwikkelingssamenwerking en het 

Europees nabuurschapsinstrument, maar 

ook op beleidsmaatregelen die een 

beperktere stijging kennen zoals 

humanitaire hulp, het instrument voor 

bijdrage aan stabiliteit en vrede, het 

gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid en het Europees 

instrument voor democratie en 

mensenrechten; verzoekt de Commissie 

duidelijk vast te stellen welke gebieden 

kunnen helpen bij de aanpak van deze 

actuele problemen en waar mogelijke 

verhogingen op efficiënte wijze kunnen 

worden opgenomen; herinnert er in dit 

verband aan dat het belangrijk is bijstand te 

38. is van mening dat externe 

financieringsinstrumenten middelen 

moeten aanreiken om, op een veelzijdige 

manier en in combinatie met de respectieve 

doelstellingen, de onderliggende oorzaken 

van deze humanitaire en migratie-

uitdagingen aan te pakken die in de 

begroting van volgend jaar centraal staan, 

waarbij met name aandacht moet worden 

besteed aan de zuidelijke en oostelijke 

buitengrenzen van de Unie en meer in het 

algemeen aan door conflicten getroffen 

gebieden; wijst in het bijzonder op het 

financieringsinstrument voor 

ontwikkelingssamenwerking en het 

Europees nabuurschapsinstrument, maar 

ook op beleidsmaatregelen die een 

beperktere stijging kennen zoals 

humanitaire hulp, het instrument voor 

bijdrage aan stabiliteit en vrede, het 

gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid en het Europees 

instrument voor democratie en 

mensenrechten; verzoekt de Commissie 

duidelijk vast te stellen welke gebieden 

kunnen helpen bij de aanpak van deze 

actuele problemen en waar mogelijke 

verhogingen op efficiënte wijze kunnen 

worden opgenomen; herinnert er in dit 

verband aan dat het belangrijk is bijstand te 



 

AM\1067678NL.doc  PE559.033v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

verlenen om armoede terug te dringen en 

uiteindelijk uit te bannen, en 

mensenrechten, gendergelijkheid, sociale 

samenhang en bestrijding van ongelijkheid 

centraal te plaatsen in de externe steun van 

de EU; 

verlenen om armoede terug te dringen en 

uit te bannen, en mensenrechten, 

gendergelijkheid, sociale samenhang en 

bestrijding van ongelijkheid centraal te 

plaatsen in de externe steun van de EU;  

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/35 

Amendement  35 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, 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 46 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

46. herinnert eraan dat, met programma's 

die naar verwachting op kruissnelheid 

zullen komen, met de integratie van nieuwe 

belangrijke initiatieven op het gebied van 

investeringen en migratie, met de 

mogelijkheid om een regeling te treffen 

voor kwesties uit het verleden zoals 

betalingen en speciale instrumenten, en 

met de eerste toepassing van nieuwe MFK-

bepalingen zoals de overkoepelende marge 

voor vastleggingen, de 

begrotingsprocedure 2016 een testcase 

vormt voor de houding van de Raad ten 

aanzien van het betalingsplan alsook voor 

de beoordeling van het huidige MFK; 

herinnert de Commissie aan haar wettelijke 

verplichting om uiterlijk eind 2016 een 

herziening van het MFK voor te stellen en 

deze begrotingsherziening te laten 

samenvallen met een wetgevingsvoorstel 

voor de herziening van Verordening nr. 

1311/2013 tot bepaling van het meerjarig 

financieel kader voor de periode 2014-

2020;  herinnert eraan dat de Commissie 

parallel met dit proces ook nieuwe 

initiatieven voor eigen middelen moet 

beoordelen op basis van de resultaten van 

de werkgroep op hoog niveau inzake eigen 

middelen, die in 2016 moeten worden 

46. herinnert eraan dat, met programma's 

die naar verwachting op kruissnelheid 

zullen komen, met de integratie van nieuwe 

belangrijke initiatieven op het gebied van 

investeringen en migratie, met de 

mogelijkheid om een regeling te treffen 

voor kwesties uit het verleden zoals 

betalingen en speciale instrumenten, en 

met de eerste toepassing van nieuwe MFK-

bepalingen zoals de overkoepelende marge 

voor vastleggingen, de 

begrotingsprocedure 2016 een testcase 

vormt voor de houding van de Raad ten 

aanzien van het betalingsplan alsook voor 

de beoordeling van het huidige MFK; 

herinnert de Commissie aan haar wettelijke 

verplichting om uiterlijk eind 2016 een 

herziening van het MFK voor te stellen en 

deze begrotingsherziening te laten 

samenvallen met een wetgevingsvoorstel 

voor de herziening van Verordening nr. 

1311/2013 tot bepaling van het meerjarig 

financieel kader voor de periode 2014-

2020; benadrukt het feit dat om de 

doelstellingen van de Unie te halen op het 

gebied van slimme, duurzaam groene en 

inclusieve groei, de schepping van 

kwaliteitsbanen te stimuleren en tegelijk 

het niveau van de sociale, gezondheids- en 
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voorgesteld; milieubescherming en van de 

economische, sociale en territoriale 

cohesie in de Unie te verhogen, het proces 

van de evaluatie/herziening van het MFK 

2014-2020 volgend jaar moet worden 

gestart;  herinnert eraan dat de Commissie 

parallel met dit proces ook nieuwe 

initiatieven voor eigen middelen moet 

beoordelen op basis van de resultaten van 

de werkgroep op hoog niveau inzake eigen 

middelen, die in 2016 moeten worden 

voorgesteld; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/36 

Amendement  36 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez, Paloma 
López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, 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 43 bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 43 bis. benadrukt het belang dat de 

commissie en de landbouwsector hechten 

aan proefprojecten, zoals de Europese 

Waarnemingspost voor prijsmonitoring, 

en verzoekt om voortgezette steun; is 

evenwel van oordeel dat deze 

waarnemingsposten de behoefte aan het 

inzetten van instrumenten voor de 

beheersing van de productie niet 

wegnemen; vestigt de aandacht op het 

voorgestelde proefproject betreffende het 

gevaar van factoren die wegen op talrijke 

bosecosystemen, onder andere de 

verspreiding van invasieve uitheemse 

soorten, plagen (dennenaaltje en andere) 

en bosbranden; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/37 

Amendement  37 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Miguel 
Urbán Crespo, 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, 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 45 bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 45 bis. verzoekt de Commissie reële 

prioriteit te geven aan de bestrijding van 

armoede door het voorstellen van 

specifieke acties inzake 

armoedevermindering en van manieren 

waarop de EU-begroting maatregelen op 

het niveau van de lidstaten kan aanvullen, 

naast de miljoenen euro die worden 

toegewezen om het beleid bekendheid te 

geven; 

Or. en 

 

 


