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22.10.2015 A8-0298/38 

Amendement  38 

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, 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 16 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 ter. herinnert eraan dat de 

garantiefaciliteit voor studentenleningen 

moet worden uitgevoerd met 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 EU-niveau ter ondersteuning van 

studentenmobiliteit; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/39 

Amendement  39 

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, 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 16 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 quinquies. benadrukt dat er een 

coherente Europese investeringsstrategie 

moet worden uitgestippeld in de vorm van 

een "EU-investeringsprogramma voor 

duurzame ontwikkeling en 

werkgelegenheid" van tenminste 2% van 

het jaarlijkse bbp van de EU gedurende 

een periode van 10 jaar, dat soortgelijke 

overheidsinvesteringen van de lidstaten 

moet aanvullen; wijst erop dat een 

dergelijk investeringsprogramma ten dele 

zelffinancierend zou zijn dankzij een 

omdat het bbp zou groeien en de 

belastinginkomsten omhoog zouden gaan;  

verzoekt de Commissie en de Raad de 

noodzakelijke aanvullende financiële 

middelen op te nemen in hun voorstel 

voor de begroting 2016; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/40 

Amendement  40 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Stefan Eck, Luke Ming 

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

Matias, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

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 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. bevestigt zijn steun voor het ITER-

programma en is vastbesloten te zorgen 

voor passende financiering ervan; is 

evenwel bezorgd over mogelijke verdere 

vertragingen en extra kosten van dit 

programma alsook over de potentiële 

gevolgen hiervan voor de begroting van de 

Unie; betreurt dan ook dat het niet in staat 

was het niveau van de ITER-kredieten voor 

2016 te toetsen met het geactualiseerde 

betalings- en tijdschema, dat pas in 

november 2015 in de ITER-Raad zal 

worden gepresenteerd; verwacht evenwel 

dat dit herziene plan in voldoende mate zal 

kunnen aantonen dat de aanbevelingen die 

het Parlement in de betreffende 

kwijtingsresolutie
1
 voor 2013 heeft gedaan, 

naar behoren in aanmerking zijn genomen 

en dat de financiële soliditeit en de 

efficiëntie van de uitgaven zullen worden 

gegarandeerd; wil deze kwestie tijdens het 

begrotingsoverleg 2016 aankaarten; 

benadrukt bovendien dat er volledige 

transparantie moet bestaan over het gebruik 

van bijdragen van "Fusion for Energy" 

voor het ITER-programma; dringt aan op 

een passend verantwoordingsmechanisme 

waarbij een duidelijk overzicht wordt 

gegeven van de omvang van de financiële 

20. neemt kennis van de steun voor het 

ITER-programma en de toezegging dat 

voor passende financiering ervan zal 

worden gezorgd; is evenwel bezorgd over 

mogelijke verdere vertragingen en extra 

kosten van dit programma alsook over de 

potentiële gevolgen hiervan voor de 

begroting van de Unie; betreurt dan ook 

ten zeerste dat het niet in staat was het 

niveau van de ITER-kredieten voor 2016 te 

toetsen met het geactualiseerde betalings- 

en tijdschema, dat pas in november 2015 in 

de ITER-Raad zal worden gepresenteerd; 

verwacht evenwel dat dit herziene plan in 

voldoende mate zal kunnen aantonen dat 

de aanbevelingen die het Parlement in de 

betreffende kwijtingsresolutie
1
 voor 2013 

heeft gedaan, naar behoren in aanmerking 

zijn genomen en dat de financiële soliditeit 

en de efficiëntie van de uitgaven zullen 

worden gegarandeerd; wil deze kwestie 

tijdens het begrotingsoverleg 2016 

aankaarten; wil deze kwestie tijdens het 

begrotingsoverleg 2016 aankaarten; 

benadrukt bovendien dat er volledige 

transparantie moet bestaan over het gebruik 

van bijdragen van "Fusion for Energy" 

voor het ITER-programma; dringt aan op 

een passend verantwoordingsmechanisme 
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middelen die worden uitgetrokken voor het 

internationaal project en waarbij het 

efficiënt gebruik ervan wordt beoordeeld; 

waarbij een duidelijk overzicht wordt 

gegeven van de omvang van de financiële 

middelen die worden uitgetrokken voor het 

internationaal project en waarbij het 

efficiënt gebruik ervan wordt beoordeeld; 

__________________ __________________ 

1
 Resolutie van het Europees Parlement 

van 29 april 2015 met de opmerkingen die 

een integrerend deel uitmaken van het 

besluit over het verlenen van kwijting voor 

de uitvoering van de begroting van de 

Gemeenschappelijke Onderneming voor 

ITER en de ontwikkeling van fusie-energie 

voor het begrotingsjaar 2013 (Aangenomen 

teksten, P8_TA(2015)0168). 

1
 Resolutie van het Europees Parlement 

van 29 april 2015 met de opmerkingen die 

een integrerend deel uitmaken van het 

besluit over het verlenen van kwijting voor 

de uitvoering van de begroting van de 

Gemeenschappelijke Onderneming voor 

ITER en de ontwikkeling van fusie-energie 

voor het begrotingsjaar 2013 (Aangenomen 

teksten, P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/41 

Amendement  41 

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

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

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Martina Michels, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 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 23 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 23 bis. wijst op de extreem hoge 

werkloosheidscijfers, vooral met 

betrekking tot langdurige en 

jeugdwerkloosheid; verzoekt de Raad de 

begrotingsmaatregelen te nemen die 

noodzakelijk zijn om de werkloosheid 

duurzaam te bestrijden, zodat er zekere en 

behoorlijke banen worden geschapen en 

de sociale rechten van de werknemers 

worden bevorderd; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/42 

Amendement  42 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Luke Ming Flanagan, Tania 

González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Martina 

Michels, Miloslav Ransdorf, 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 23 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 23 ter. benadrukt dat instrumenten zoals 

het ESF, het EFRO, het Cohesiefonds of 

het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 

van fundamenteel belang zijn voor het 

ondersteunen van de creatie van 

hoogwaardige en duurzame banen, het 

aantrekken van investeringen voor gericht 

sociaal en cohesiebeleid, het bevorderen 

van convergentie en het versmallen van 

de ontwikkelingskloof, en om tegelijkertijd 

sociale, economische, lokale, regionale en 

nationale ongelijkheden te verminderen; 

wijst op de noodzaak van intensievere 

bestrijding van armoede, werkloosheid, 

sociale uitsluiting, en 

inkomensongelijkheden met instrumenten 

als Hulp aan de meest behoeftigen en 

Schoolfruit en Schoolmelk; staat er dan 

ook op dat de voorgestelde 

betalingskredieten worden verhoogd tot 

het absolute minimum dat nodig is in deze 

rubriek; 

Or. en 



 

AM\1076785NL.doc  PE570.904v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

22.10.2015 A8-0298/43 

Amendement  43 

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

Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Paloma 

López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina 

on behalf of the GUE/NGL Group 

 

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 23 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 23 quater. dringt aan op de invoering van 

steunprogramma's voor lidstaten die de 

euro eventueel willen verlaten omdat hun 

deelname onhoudbaar en ondraaglijk is 

geworden; is van mening dat zo'n 

programma's passende compensatie 

moeten bieden voor de sociale en 

economische schade die het lidmaatschap 

van de gemeenschappelijke munt heeft 

aangericht; 

Or. en 



 

AM\1076785NL.doc  PE570.904v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

22.10.2015 A8-0298/44 

Amendement  44 

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

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 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 24 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 24 bis. 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 groeipact, 

het pakket van economische governance 

en eventuele economische 

overeenkomsten van lidstaten anderzijds; 

wijst erop dat de onderliggende premissen 

onmiskenbaar verschillend zijn en hun 

doelen haaks op elkaar staan; 

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 tot werkelijke werkelijke convergentie 

te komen; wijst erop dat de financiering 

voor Europese regio's niet kan worden 

opgeschort wegens niet-naleving door een 

lidstaat van macro-economische 

voorwaarden, en dat opschorting van de 
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financiering voor een lidstaat die in 

problemen verkeert de situatie alleen 

maar erger zal maken; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/45 

Amendement  45 

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

Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 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 24 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 24 ter. wenst dat er ter ondersteuning van 

de economieën van landen waar de trojka 

heeft ingegrepen noodplannen worden 

opgesteld die voorzien in financiële 

middelen en in de noodzakelijke 

uitzonderingen op de bepalingen inzake 

de werking van de interne markt en van 

gemeenschappelijk beleid; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/46 

Amendement  46 

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

Viegas, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González 

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

Marisa Matias, Martina Michels, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 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 25 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. benadrukt dat 

bezuinigingsmaatregelen plaats moeten 

maken voor overheidsinvesteringen en 

maatregelen ter bevordering van 

duurzame kmo's, die fatsoenlijke, zekere 

banen zullen opleveren die beschermd 

worden door collectieve overeenkomsten 

en waar het recht op collectieve 

onderhandelingen gewaarborgd is; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/47 

Amendement  47 

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

Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Marisa 

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

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

Younous Omarjee 

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 25 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 25 quater. is van mening dat er een 

radicale koersverandering moet komen 

als we de problemen in verband met 

economische groei, werkloosheid, 

armoede, sociale uitsluiting en 

(inkomens)ongelijkheden werkelijk willen 

aanpakken; benadrukt dat er een nieuwe 

strategie nodig is om een nieuwe weg te 

banen voor Europa, een weg die leidt 

naar volledige werkgelegenheid, goede 

banen, leefbare lonen, sociale en 

economische samenhang en sociale 

bescherming voor iedereen, waarbij de 

hoogste levensstandaard gewaarborgd is, 

en een weg die rekening houdt met de 

ontwikkelingsbehoeften van alle lidstaten, 

in het bijzonder de minder ontwikkelde 

lidstaten, en die werkelijke convergentie 

bevordert door de ontwikkelingskloof 

tussen de lidstaten en de bestaande 

economische, sociale en regionale 

verschillen te helpen verkleinen;  

Or. en 

 

 


