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22.10.2015 A8-0298/28 

Amendement  28 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel 

Viegas, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, 

Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 

Curzio Maltese, Martina Michels, Younous Omarjee, Ángela Vallina, Luke Ming 

Flanagan, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. benadrukt dat de begroting van de 

Unie gericht moet zijn op sociale en 

economische ontwikkeling, bevordering 

van overheidsinvesteringen, en 

versterking van de welvaartsstaat, sociale 

ontwikkeling en sociale samenhang; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/29 

Amendement  29 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Marisa 

Matias, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Martina 

Michels, Miloslav Ransdorf, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, 

Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 ter. 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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22.10.2015 A8-0298/30 

Amendement  30 

Liadh Ní Riada, Miguel Urbán Crespo, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel 

Viegas, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina 

Michels, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra 

Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 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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22.10.2015 A8-0298/31 

Amendement  31 

Miguel Urbán Crespo, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, 

Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine 

Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. benadrukt dat de Unie momenteel wordt 

geconfronteerd met een aantal ernstige 

noodsituaties, met name de nooit eerder 

geziene migratie- en vluchtelingencrisis; is 

ervan overtuigd dat de vereiste financiële 

middelen in de begroting van de Unie 

moeten worden opgenomen om overeen te 

stemmen met de politieke uitdagingen en 

om de Unie in staat te stellen doeltreffend 

en met de hoogste spoed en prioriteit te 

reageren op deze crises; begrijpt dat de 

migratie- en vluchtelingencrisis niet kan 

worden opgelost met financiële middelen 

alleen en dat er een globale aanpak vereist 

is om zowel de interne als de externe 

dimensie van deze crisis het hoofd te 

bieden; is van mening dat uitzonderlijke 

tijden uitzonderlijke maatregelen vergen en 

dat er een sterk politiek engagement nodig 

is om voor dit doel nieuwe kredieten te 

waarborgen; 

2. benadrukt dat de Unie momenteel wordt 

geconfronteerd met een aantal ernstige 

noodsituaties, met name de nooit eerder 

geziene migratie- en vluchtelingencrisis; is 

ervan overtuigd dat de vereiste financiële 

middelen in de begroting van de Unie 

moeten worden opgenomen om overeen te 

stemmen met de politieke uitdagingen en 

om de Unie in staat te stellen doeltreffend 

en met de hoogste spoed en prioriteit te 

reageren op deze crises; begrijpt dat de 

migratie- en vluchtelingencrisis niet kan 

worden opgelost met financiële middelen 

alleen en dat er een globale aanpak vereist 

is om zowel de interne als de externe 

dimensie van deze crisis het hoofd te 

bieden, waarbij er sprake is van een beleid 

voor sociale inclusie en werkgelegenheid 

binnen onze grenzen, bevordering van een 

solidariteitsbeleid met onze buurlanden en 

stopzetting van alle eerdere agressieve 

maatregelen; merkt op dat de Unie moet 

meewerken aan de vrije en democratische 

ontwikkeling van de landen die ons 

omringen, om de werkelijke oorzaken te 

voorkomen van gedwongen migratie van 

mensen die op de vlucht slaan voor 

oorlog, droogte en hongersnood; is van 
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mening dat uitzonderlijke tijden 

uitzonderlijke maatregelen vergen en dat er 

een sterk politiek engagement nodig is om 

voor dit doel nieuwe kredieten te 

waarborgen; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/32 

Amendement  32 

Neoklis Sylikiotis, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol 

Guzmán, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, 

Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra 

Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-

Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. benadrukt dat het economisch 

beleid van de Unie wordt gedreven door 

bezuinigingen en de deregulering van de 

markt, waardoor de burgers armer 

worden en in sociale onzekerheid 

terechtkomen en de welvaartsstaat in een 

diepe crisis verkeert; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/33 

Amendement  33 

Miguel Urbán Crespo, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. verzoekt om een evaluatie van het 

EFSI, met name de impact ervan op het 

scheppen van duurzame en hoogwaardige 

banen, de oprichting en ondersteuning 

van kmo's, en economische groei op 

lokaal, regionaal en nationaal niveau; 

benadrukt dat het EFSI er niet in slaagt 

een echt investeringsbeleid te bevorderen 

om de werkloosheid te overwinnen, met 

name in de armste regio's en in de 

perifere lidstaten; verzet zich tegen het 

huidige MFK, en wijst daarbij op het feit 

dat er dringend nieuwe bijzondere 

maatregelen moeten worden uitgevoerd 

die gericht zijn op steun aan de meest 

behoeftigen en op groei en ontwikkeling 

van de armste regio's, die bijzonder zijn 

getroffen door de gevolgen van het 

bezuinigingsbeleid; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/34 

Amendement  34 

Liadh Ní Riada, Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marisa 

Matias, Martina Michels, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Lola 

Sánchez Caldentey 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 bis. erkent dat veel meer inspanningen 

moeten worden ondernomen om de 

tekortkomingen in de economie van de 

Unie aan te pakken, in het bijzonder om te 

zorgen voor een adequaat niveau van 

financiering voor met name micro-, 

kleine, middelgrote en sociale 

ondernemingen, ondanks de 

nationalisering van verscheidene 

kredietinstellingen sinds het begin van de 

economische crisis; merkt op dat de 

openbare bancaire structuren, met name 

innovatieve, nu een cruciale rol kunnen 

spelen bij het economisch herstel van de 

lidstaten, met name omdat deze structuren 

gericht zijn op de regionale economie, op 

samenwerking tussen de samenstellende 

banken en op duurzame en lokale 

kredietverlening aan micro-, kleine, 

middelgrote en sociale ondernemingen; 

wijst erop dat dergelijke structuren, 

vanwege hun specifieke organisatie, hun 

doelstellingen en de nabijheid van de 

potentiële begunstigden, in het bijzonder 

kmo's, die nog verder kunnen worden 

versterkt in het kader van het EFSI, nu 

extra stabiliteit kunnen bieden en 

regionale ontwikkeling kunnen 
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bevorderen in herstellende economieën, 

en dus verder moeten worden 

gestimuleerd; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/35 

Amendement  35 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina 

Michels, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra 

Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 ter. benadrukt dat het actieve beheer 

van de betalingen door de Commissie 

moet worden verbeterd, en dat ook sneller 

werk moet worden gemaakt van de 

oproepen tot het indienen van voorstellen 

en dat met name ook de beschikbaare 

voorfinanciering moet worden verhoogd; 

wijst erop dat het uitstellen van deze 

maatregelen de verschillen nog zal doen 

toenemen en een bedreiging vormt voor 

de doelstellingen van slimme, duurzame 

en inclusieve groei, het scheppen van 

hoogwaardige banen en economische, 

sociale en territoriale samenhang; 

herinnert in dit verband aan de conclusies 

van het 6e Cohesieverslag, in het 

bijzonder dat de regionale ongelijkheden 

in de Unie in de periode 2008-2011 

dramatisch zijn toegenomen, en hamert 

erop dat het cohesiebeleid beduidend moet 

worden aangesterkt; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/36 

Amendement  36 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Martina Michels, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Lidia Senra Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Marie-Christine 

Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. benadrukt dat, met het oog op een 

coherente aanpak, een aantal verlagingen 

die de Raad heeft aangebracht op grond 

van een laag opnamevermogen bij tal van 

programma's in rubriek 1a in juni 2015, nu 

moeten worden teruggedraaid als gevolg 

van de sterke toename van de uitvoering 

van deze programma's in september 2015; 

merkt op dat dit een algemene trend is, die 

overeenstemt met de looptijd van deze 

programma's; besluit daarom de bedragen 

van de OB opnieuw op te nemen voor de 

lijnen die de Raad heeft verlaagd, zowel 

wat de vastleggings- als de 

betalingskredieten betreft; 

15. benadrukt dat, met het oog op een 

coherente aanpak, een aantal verlagingen 

die de Raad heeft aangebracht op grond 

van een laag opnamevermogen bij tal van 

programma's in rubriek 1a in juni 2015, nu 

moeten worden teruggedraaid als gevolg 

van de sterke toename van de uitvoering 

van deze programma's in september 2015, 

met name bij programma's ter 

ondersteuning van onderwijs, onderzoek, 

opleiding en cultuur, in het bijzonder die 

voor jongeren; merkt op dat dit een 

algemene trend is, die overeenstemt met de 

looptijd van deze programma's; besluit 

daarom de bedragen van de OB opnieuw 

op te nemen voor de lijnen die de Raad 

heeft verlaagd, zowel wat de vastleggings- 

als de betalingskredieten betreft; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/37 

Amendement  37 

Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Barbara 

Spinelli, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina 

Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. veroordeelt met klem de 

financiering via Horizon 2020 van 

Israëlische bedrijven die actief deelnemen 

aan de Israëlische schendingen van het 

internationaal recht en de mensenrechten 

in de Palestijnse gebieden; is van mening 

dat bedrijven die onderzoek verrichten 

voor het Israëlische leger geen 

financiering mogen ontvangen zolang 

Israël de internationale normen op het 

gebied van mensenrechten niet naleeft; 

Or. en 

 

 


