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21.10.2015 A8-0298/48 

Amendement  48 

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

Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, 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 28 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 28 bis. benadrukt de noodzaak van extra 

steun voor kleine landbouwbedrijven, 

aangezien die ervoor zorgen dat er talrijke 

banen in plattelandsgebieden behouden 

blijven en noodzakelijk zijn om het land te 

onderhouden en te verzorgen; dringt erop 

aan dat prioriteit wordt gegeven aan en 

reclame gemaakt wordt voor plaatselijke 

markten en activiteiten die meer 

bekendheid geven aan de bijdrage ervan 

aan de plaatselijke economieën; verzoekt 

de Commissie en de lidstaten prioriteit te 

geven aan overheidsbeleid dat ervoor 

zorgt dat de oorzaken van de 

prijsvolatiliteit van landbouwproducten, 

die zich steeds vaker doet gelden en die 

negatieve gevolgen heeft voor de 

inkomens van de landbouwers, geleidelijk 

worden weggenomen; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/49 

Amendement  49 

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

Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, 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 31 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 31 bis. verwerpt elk gebruik van de EU-

begroting voor de financiering van een 

militaristische, neoliberale EU; 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 cohesie; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/50 

Amendement  50 

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 42 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 42 bis. is van mening dat de EU-begroting 

van fundamenteel belang is om mensen in 

nood te bereiken en dat 

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; 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 uitbanning van 

armoede, duurzame ontwikkeling, de 

millenniumdoelstellingen voor 

ontwikkeling, wapenbeheersing, het NPT-

regime en nucleaire ontwapening 

nakomt; merkt op dat dit een uiting van 

een hoge mate van solidariteit met derde 

landen is en benadrukt 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; 
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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 en Europese 

fundamentele waarden te promoten; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/51 

Amendement  51 

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 43 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

43. wijst erop dat het regionaal Trustfonds 

van de Europese Unie in respons op de 

Syrische crisis en het noodtrustfonds voor 

stabiliteit en de aanpak van de 

grondoorzaken van irreguliere migratie en 

ontheemding in Afrika zijn opgericht 

omdat de begroting van de Unie 

onvoldoende flexibel is en evenmin 

voldoende middelen heeft om snel en 

omvattend te kunnen reageren op de crisis; 

benadrukt dat bij de 

beoordeling/herziening van het MFK een 

meer integrale oplossing moet worden 

gevonden om de steun uit de EU-begroting 

voor humanitaire hulp en ontwikkeling 

doeltreffender en sneller beschikbaar te 

stellen en met succes te combineren met de 

steun uit het Europees Ontwikkelingsfonds 

en de bilaterale steun van de lidstaten; 

dringt erop aan de extra kredieten voor de 

programma's van rubriek 4 met name te 

gebruiken om de middelen voor de twee 

trustfondsen te verhogen alsook om 

onmiddellijk bijstand te verlenen via het 

UNHCR en het Wereldvoedselprogramma; 

verzoekt de lidstaten de daad bij het woord 

te voegen en de nodige aanvullende 

43. wijst erop dat het regionaal Trustfonds 

van de Europese Unie in respons op de 

Syrische crisis en het noodtrustfonds voor 

stabiliteit en de aanpak van de 

grondoorzaken van irreguliere migratie en 

ontheemding in Afrika zijn opgericht 

omdat de begroting van de Unie 

onvoldoende flexibel is en evenmin 

voldoende middelen heeft om snel en 

omvattend te kunnen reageren op de crisis; 

benadrukt dat bij de 

beoordeling/herziening van het MFK een 

meer integrale oplossing moet worden 

gevonden om de steun uit de EU-begroting 

voor humanitaire hulp en ontwikkeling 

doeltreffender en sneller beschikbaar te 

stellen en met succes te combineren met de 

steun uit het Europees Ontwikkelingsfonds 

en de bilaterale steun van de lidstaten; 

dringt erop aan de extra kredieten voor de 

programma's van rubriek 4 met name te 

gebruiken om de middelen voor de twee 

trustfondsen te verhogen alsook om 

onmiddellijk bijstand te verlenen via het 

UNHCR en het Wereldvoedselprogramma; 

herhaalt dat er een algemene en op 

mensenrechten gebaseerde aanpak moet 
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bijdragen te verrichten om zonder verder 

uitstel te voorzien in de financiering van de 

Unie voor de trustfondsen en de 

financieringskloof voor de VN-organisaties 

te dichten; merkt op dat de talloze 

projecten die door de trustfondsen kunnen 

worden gefinancierd het argument van de 

Raad afzwakken dat er zogezegd een 

gebrek aan opnamevermogen is in 

rubriek 4; 

worden gevolgd waarbij migratie wordt 

gekoppeld aan ontwikkeling en waarmee 

de integratie van migrerende werknemers, 

asielzoekers en vluchtelingen wordt 

bevorderd en tegelijkertijd ruimte is voor 

nieuwe politieke en 

begrotingstoezeggingen ten aanzien van 

landen van herkomst en doorreis; 

verzoekt de lidstaten de daad bij het woord 

te voegen en de nodige aanvullende 

bijdragen te verrichten om zonder verder 

uitstel te voorzien in de financiering van de 

Unie voor de trustfondsen en de 

financieringskloof voor de VN-organisaties 

te dichten; merkt op dat de talloze 

projecten die door de trustfondsen kunnen 

worden gefinancierd het argument van de 

Raad afzwakken dat er zogezegd een 

gebrek aan opnamevermogen is in 

rubriek 4;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/52 

Amendement  52 

Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso 

Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, 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 58 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 58 bis. beveelt aan dat de EU-instellingen, 

met inachtneming van de beste beheers- 

en verantwoordingscriteria, ervoor zorgen 

dat derde partijen waarmee 

overeenkomsten worden gesloten voldoen 

aan de arbeidsrechtelijke voorschriften, 

met name het fundamentele recht van 

werknemers om met hun werkgever te 

onderhandelen en overeenkomsten te 

sluiten over arbeidsvoorwaarden en 

lonen, en dat de instellingen dus zoveel 

mogelijk gebruik moeten maken van 

luchtvaartmaatschappijen die vakbonden 

erkennen en een goede naam hebben op 

het gebied van de werknemersrechten; 

Or. en 

 

 


