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4.7.2016 A8-0224/21 

Amendement  21 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis 

Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het 

Parlement in afwachting van het Commissievoorstel 

2015/2353(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 C bis. overwegende dat de uitkomst van 

het referendum in het VK laat zien dat er 

een ander Europa moet komen en dat dit 

Europa tot stand moet worden gebracht 

met instemming van de bevolking, die 

concrete besluiten verwacht over sociale 

kwesties zoals werkgelegenheid, 

transparantie en welvaart, en 

bezuinigingsmaatregelen afwijst; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/22 

Amendement  22 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, 

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis 

Sylikiotis, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het 

Parlement in afwachting van het Commissievoorstel 

2015/2353(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6.  is van oordeel dat bij een toetsing 

van het MFK in 2016 rekening moet 

worden gehouden met een aantal ernstige 

crises en nieuwe politieke initiatieven, én 

hun respectieve begrotingsgevolgen, die 

niet konden worden voorzien op het 

moment dat het MFK werd vastgesteld; 

refereert hier onder andere aan de migratie- 

en vluchtelingencrisis, externe 

noodsituaties, interne veiligheidskwesties, 

de crisis in de landbouwsector, de 

financiering van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen (EFSI), de 

betalingscrisis in de EU-begroting, 

aanhoudende hoge werkloosheid, met 

name onder jongeren, alsook de armoede 

en sociale uitsluiting; wijst daarnaast op de 

recente internationale overeenkomst inzake 

klimaatverandering en de toenemende druk 

op het ontwikkelingsbeleid; merkt op dat 

voor het financieren van de bijkomende, 

urgente behoeften op niet eerder geziene 

wijze gebruik moest worden gemaakt van 

de flexibiliteitsmechanismen en de speciale 

instrumenten van het MFK, aangezien de 

MFK-plafonds in een aantal rubrieken te 

laag bleken te zijn; is van oordeel dat het 

MFK de afgelopen twee jaar de grenzen 

6.  is van oordeel dat bij een toetsing 

van het MFK in 2016 rekening moet 

worden gehouden met een aantal ernstige 

crises en nieuwe politieke initiatieven, én 

hun respectieve begrotingsgevolgen, die 

niet konden worden voorzien op het 

moment dat het MFK werd vastgesteld; 

refereert hier onder andere aan de migratie- 

en vluchtelingencrisis, de diepe financiële 

crisis en de extreme 

bezuinigingsmaatregelen, externe 

noodsituaties, interne veiligheidskwesties, 

de crisis in de landbouwsector, de 

financiering van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen (EFSI), de 

betalingscrisis in de EU-begroting, 

aanhoudende hoge werkloosheid, met 

name onder jongeren, alsook de armoede 

en sociale uitsluiting; wijst daarnaast op de 

recente internationale overeenkomst inzake 

klimaatverandering en de toenemende druk 

op het ontwikkelingsbeleid; merkt op dat 

voor het financieren van de bijkomende, 

urgente behoeften op niet eerder geziene 

wijze gebruik moest worden gemaakt van 

de flexibiliteitsmechanismen en de speciale 

instrumenten van het MFK, aangezien de 

MFK-plafonds in een aantal rubrieken te 
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van het haalbare heeft bereikt; laag bleken te zijn; is van oordeel dat het 

MFK de afgelopen twee jaar de grenzen 

van het haalbare heeft bereikt; 

 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/23 

Amendement  23 

Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Younous 

Omarjee, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het 

Parlement in afwachting van het Commissievoorstel 

2015/2353(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6.  is van oordeel dat bij een toetsing 

van het MFK in 2016 rekening moet 

worden gehouden met een aantal ernstige 

crises en nieuwe politieke initiatieven, én 

hun respectieve begrotingsgevolgen, die 

niet konden worden voorzien op het 

moment dat het MFK werd vastgesteld; 

refereert hier onder andere aan de migratie- 

en vluchtelingencrisis, externe 

noodsituaties, interne veiligheidskwesties, 

de crisis in de landbouwsector, de 

financiering van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen (EFSI), de 

betalingscrisis in de EU-begroting, 

aanhoudende hoge werkloosheid, met 

name onder jongeren, alsook de armoede 

en sociale uitsluiting; wijst daarnaast op de 

recente internationale overeenkomst inzake 

klimaatverandering en de toenemende druk 

op het ontwikkelingsbeleid; merkt op dat 

voor het financieren van de bijkomende, 

urgente behoeften op niet eerder geziene 

wijze gebruik moest worden gemaakt van 

de flexibiliteitsmechanismen en de speciale 

instrumenten van het MFK, aangezien de 

MFK-plafonds in een aantal rubrieken te 

laag bleken te zijn; is van oordeel dat het 

6.  is van oordeel dat bij een toetsing 

van het MFK in 2016 rekening moet 

worden gehouden met een aantal ernstige 

crises en nieuwe politieke initiatieven, én 

hun respectieve begrotingsgevolgen, die 

niet konden worden voorzien op het 

moment dat het MFK werd vastgesteld; 

refereert hier onder andere aan de ernstige 

economische en financiële crisis, de 

toenemende ongelijkheden binnen en 

tussen de lidstaten en de regio's, de 

migratie- en vluchtelingencrisis, externe 

noodsituaties, interne veiligheidskwesties, 

de crisis in de landbouwsector, de 

financiering van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen (EFSI), de 

betalingscrisis in de EU-begroting, 

aanhoudende hoge werkloosheid, met 

name onder jongeren, alsook de armoede 

en sociale uitsluiting; wijst daarnaast op de 

recente internationale overeenkomst inzake 

klimaatverandering en de toenemende druk 

op het ontwikkelingsbeleid; merkt op dat 

voor het financieren van de bijkomende, 

urgente behoeften op niet eerder geziene 

wijze gebruik moest worden gemaakt van 

de flexibiliteitsmechanismen en de speciale 
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MFK de afgelopen twee jaar de grenzen 

van het haalbare heeft bereikt; 

instrumenten van het MFK, aangezien de 

MFK-plafonds in een aantal rubrieken te 

laag bleken te zijn; is van oordeel dat het 

MFK de afgelopen twee jaar de grenzen 

van het haalbare heeft bereikt; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/24 

Amendement  24 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Stelios 

Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, 

Barbara Spinelli, Younous Omarjee 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het 

Parlement in afwachting van het Commissievoorstel 

2015/2353(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7.  beklemtoont dat de EU-begroting 

bij de politieke en strategische prioriteiten 

van de Unie moet aansluiten en evenwicht 

moet waarborgen tussen prioriteiten op de 

lange termijn en nieuwe uitdagingen; 

benadrukt in dit verband de belangrijke rol 

die de EU-begroting moet spelen bij het 

verwezenlijken van de gezamenlijk 

overeengekomen EU 2020-strategie, die de 

voornaamste beleidsoriëntatie en de 

belangrijkste prioriteit vormt; is derhalve 

van mening dat de toetsing van het MFK 

ook een kwalitatieve analyse moet bevatten 

van de vraag of en in welke mate de in 

deze strategie opgenomen doelstellingen 

zijn verwezenlijkt; benadrukt dat deze 

evaluatie gekoppeld is aan een raming met 

betrekking tot de vraag of de financiële 

middelen die voor de resterende jaren van 

het huidige MFK zijn uitgetrokken ter 

ondersteuning van deze strategie 

voldoende zullen zijn voor de succesvolle 

tenuitvoerlegging ervan; 

7.  beklemtoont dat de EU-begroting 

bij de politieke en strategische prioriteiten 

van de Unie moet aansluiten en evenwicht 

moet waarborgen tussen prioriteiten op de 

lange termijn en nieuwe uitdagingen; 

benadrukt in dit verband de belangrijke rol 

die de EU-begroting moet spelen bij het 

verwezenlijken van de gezamenlijk 

overeengekomen EU 2020-strategie, die de 

voornaamste beleidsoriëntatie en de 

belangrijkste prioriteit vormt; is derhalve 

van mening dat de toetsing van het MFK 

ook een kwalitatieve analyse moet bevatten 

van de vraag of en in welke mate de in 

deze strategie opgenomen doelstellingen 

zijn verwezenlijkt; benadrukt dat deze 

evaluatie gekoppeld is aan een raming met 

betrekking tot de vraag of de financiële 

middelen die voor de resterende jaren van 

het huidige MFK zijn uitgetrokken ter 

ondersteuning van deze strategie 

voldoende zullen zijn voor de succesvolle 

tenuitvoerlegging ervan en correct zullen 

worden toegewezen; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/25 

Amendement  25 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het 

Parlement in afwachting van het Commissievoorstel 

2015/2353(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12.  beklemtoont dat significante, maar 

toch nog onvoldoende begrotingsmiddelen 

zijn ingezet voor het aanpakken van de 

oorzaken van de vluchtelingen- en 

migrantencrisis middels versterking van de 

specifieke EU-programma's onder rubriek 

4; herinnert aan de genomen maatregelen, 

zoals de hertoewijzing van 170 miljoen 

EUR aan migratie- en 

vluchtelingengerelateerde acties in de loop 

van 2015, alsook aan de goedkeuring van 

een aanvullend bedrag van 130 miljoen 

EUR onder rubriek 4 voor migratie- c.q. 

vluchtelingengerelateerde activiteiten in 

2016, en aan de herverdeling van 430 

miljoen EUR onder het Instrument voor 

pretoetredingssteun, het Instrument voor 

ontwikkelingssamenwerking en het 

Europees Nabuurschapsinstrument; 

herinnert er verder aan dat de Commissie 

voor het aanpakken van de externe 

dimensie van de migratie- en 

vluchtelingencrisis diverse aanvullende 

voorstellen heeft gedaan met gevolgen 

voor de EU-begroting, zoals het voorstel 

voor de oprichting van EU-trustfondsen 

(het Madad-fonds en het noodtrustfonds 

voor Afrika met een geschatte 

begrotingsimpact van in eerste instantie 

570 miljoen EUR, respectievelijk 405 

12.  beklemtoont dat significante, maar 

toch nog onvoldoende begrotingsmiddelen 

zijn ingezet voor het aanpakken van de 

vluchtelingen- en migrantencrisis middels 

versterking van de specifieke EU-

programma's onder rubriek 4; herinnert aan 

de genomen maatregelen, zoals de 

hertoewijzing van 170 miljoen EUR aan 

migratie- en vluchtelingengerelateerde 

acties in de loop van 2015, alsook aan de 

goedkeuring van een aanvullend bedrag 

van 130 miljoen EUR onder rubriek 4 voor 

migratie- c.q. vluchtelingengerelateerde 

activiteiten in 2016, en aan de herverdeling 

van 430 miljoen EUR onder het Instrument 

voor pretoetredingssteun, het Instrument 

voor ontwikkelingssamenwerking en het 

Europees Nabuurschapsinstrument; merkt 

verder op dat de Commissie diverse 

aanvullende voorstellen heeft gedaan met 

gevolgen voor de EU-begroting, zoals het 

voorstel voor de oprichting van EU-

trustfondsen (het Madad-fonds en het 

noodtrustfonds voor Afrika met een 

geschatte begrotingsimpact van in eerste 

instantie 570 miljoen EUR, respectievelijk 

405 miljoen EUR), en het voorstel voor de 

vluchtelingenfaciliteit voor Turkije, 

waarvoor het de bedoeling is 1 miljard 

EUR met middelen van de EU-begroting te 
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miljoen EUR), en het voorstel voor de 

vluchtelingenfaciliteit voor Turkije, 

waarvoor het de bedoeling is 1 miljard 

EUR met middelen van de EU-begroting te 

financieren, met mogelijkerwijs behoefte 

aan nog meer financiële middelen in de 

toekomst; beklemtoont dat de druk op de 

EU-begroting door andere geplande acties 

van de Commissie, zoals de "London 

pledge", of door besluiten van de top EU-

Turkije op 18 maart 2016, nog verder zou 

kunnen toenemen; beklemtoont dat nieuwe 

aanvullende begrotingsmiddelen gebruikt 

zouden kunnen worden voor hulp aan de 

meest kwetsbare migranten, in het 

bijzonder vrouwen, kinderen en leden van 

de LGBTI-gemeenschap; vindt het 

evenwel zorgwekkend dat de omvang van 

de problemen waar de EU mee wordt 

geconfronteerd, betekent dat het optreden 

nog meer moet worden uitgebreid; 

financieren, met mogelijkerwijs behoefte 

aan nog meer financiële middelen in de 

toekomst; beklemtoont dat de druk op de 

EU-begroting door andere geplande acties 

van de Commissie, zoals de "London 

pledge", of door besluiten van de top EU-

Turkije op 18 maart 2016, nog verder zou 

kunnen toenemen; beklemtoont dat nieuwe 

aanvullende begrotingsmiddelen gebruikt 

zouden kunnen worden voor hulp aan de 

meest kwetsbare migranten, in het 

bijzonder vrouwen, kinderen en leden van 

de LGBTI-gemeenschap; vindt het 

evenwel zorgwekkend dat de omvang van 

de problemen waar de EU mee wordt 

geconfronteerd, betekent dat het optreden 

nog meer moet worden uitgebreid; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/26 

Amendement  26 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Merja 

Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Stefan Eck 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het 

Parlement in afwachting van het Commissievoorstel 

2015/2353(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13.  concludeert dat de omvang van de 

migranten- en vluchtelingencrisis en de 

financiële impact van de door de 

Commissie genomen maatregelen om deze 

kwestie aan te pakken op het moment van 

de vaststelling van het MFK 2014-2020 

niet hadden kunnen worden voorzien; 

onderstreept dat het gebrek aan voldoende 

financiële middelen de EU heeft 

gedwongen ad-hocinstrumenten te 

ontwikkelen, die gezamenlijk gefinancierd 

werden door de lidstaten, de EU-begroting 

en het Europees Ontwikkelingsfonds, zoals 

de EU-trustfondsen (het Madad-fonds en 

het EU-noodtrustfonds voor Afrika) en de 

vluchtelingenfaciliteit voor Turkije; 

herinnert eraan dat het ontbreken van een 

algemene begrotingsstrategie voor het 

aanpakken van de migranten- en 

vluchtelingencrisis ertoe heeft geleid dat 

het Parlement wat betreft besluiten over het 

gebruik van de middelen van de EU-

begroting op een zijspoor terecht is 

gekomen; geeft aan dat de toename van de 

instrumenten in kwestie problemen ten 

aanzien van controleerbaarheid en 

democratisch toezicht in de EU creëert, en 

dat deze moeten worden opgelost; betreurt 

verder het feit dat de lidstaten de door hen 

13.  concludeert dat de omvang van de 

migranten- en vluchtelingencrisis en de 

financiële impact van de door de 

Commissie genomen maatregelen om deze 

kwestie aan te pakken op het moment van 

de vaststelling van het MFK 2014-2020 

niet hadden kunnen worden voorzien; 

onderstreept dat het gebrek aan voldoende 

financiële middelen de EU heeft 

gedwongen ad-hocinstrumenten te 

ontwikkelen, die gezamenlijk gefinancierd 

werden door de lidstaten, de EU-begroting 

en het Europees Ontwikkelingsfonds, zoals 

de EU-trustfondsen (het Madad-fonds en 

het EU-noodtrustfonds voor Afrika) en de 

vluchtelingenfaciliteit voor Turkije; 

herinnert eraan dat het ontbreken van een 

algemene begrotingsstrategie voor het 

aanpakken van de migranten- en 

vluchtelingencrisis ertoe heeft geleid dat 

het Parlement wat betreft besluiten over het 

gebruik van de middelen van de EU-

begroting op een zijspoor terecht is 

gekomen; geeft aan dat de toename van de 

instrumenten in kwestie problemen ten 

aanzien van controleerbaarheid en 

democratisch toezicht in de EU creëert, en 

dat deze moeten worden opgelost; betreurt 

verder het feit dat de lidstaten de door hen 
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toegezegde gelden nog altijd niet aan de 

trustfondsen hebben overgemaakt en 

daarmee het succes van die fondsen in 

gevaar brengen; roept de lidstaten 

nogmaals op zich aan hun beloften en 

verantwoordelijkheden te houden; 

toegezegde gelden nog altijd niet aan de 

trustfondsen hebben overgemaakt en 

daarmee het succes van die fondsen in 

gevaar brengen; roept de lidstaten 

nogmaals op zich aan hun beloften en 

verantwoordelijkheden te houden; roept de 

Commissie en de Raad ertoe op een 

immigratieclausule in te voeren op grond 

waarvan uitgaven door de lidstaten voor 

het beheer van migratiestromen en de 

ontvangst en integratie van migranten en 

vluchtelingen, bij de berekening van 

buitensporige tekorten buiten 

beschouwing kunnen worden gelaten; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/27 

Amendement  27 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine 

Vergiat, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het 

Parlement in afwachting van het Commissievoorstel 

2015/2353(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14.  wijst erop dat de EU sinds het begin 

van de mondiale financieel-economische 

crisis te kampen heeft met lage en 

ondermaatse investeringsniveaus; wijst er 

in het bijzonder op dat de totale 

investeringen in 2014 15 % onder het 

niveau van 2007 lagen, hetgeen neerkomt 

op een daling van de investeringen met 430 

miljard EUR; geeft aan dat achterblijvende 

investeringsniveaus het economisch herstel 

bemoeilijken en grote gevolgen hebben 

voor groei, banen en het 

concurrentievermogen; 

14.  wijst erop dat de EU sinds het begin 

van de mondiale financieel-economische 

crisis te kampen heeft met lage, 

onregelmatige en ondermaatse 

investeringsniveaus; wijst er in het 

bijzonder op dat de totale investeringen in 

2014 15 % onder het niveau van 2007 

lagen, hetgeen neerkomt op een daling van 

de investeringen met 430 miljard EUR, en 

dat de daling van de investeringen in 

landen in economische crisis boven de 

25% lag; geeft aan dat achterblijvende en 

onregelmatige investeringsniveaus het 

economisch herstel bemoeilijken en grote 

gevolgen hebben voor groei, banen, de 

sociale cohesie en het 

concurrentievermogen; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/28 

Amendement  28 

Younous Omarjee, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het 

Parlement in afwachting van het Commissievoorstel 

2015/2353(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14.  wijst erop dat de EU sinds het begin 

van de mondiale financieel-economische 

crisis te kampen heeft met lage en 

ondermaatse investeringsniveaus; wijst er 

in het bijzonder op dat de totale 

investeringen in 2014 15 % onder het 

niveau van 2007 lagen, hetgeen neerkomt 

op een daling van de investeringen met 430 

miljard EUR; geeft aan dat achterblijvende 

investeringsniveaus het economisch 

herstel bemoeilijken en grote gevolgen 

hebben voor groei, banen en het 

concurrentievermogen; 

14.  wijst erop dat de EU sinds het begin 

van de mondiale financieel-economische 

crisis te kampen heeft met lage en 

ondermaatse openbare-

investeringsniveaus; wijst er eveneens op 

dat de totale particuliere investeringen in 

2014 15 % onder het niveau van 2007 

lagen, hetgeen neerkomt op een daling van 

de investeringen met 430 miljard EUR; 

geeft aan dat achterblijvende openbare- en 

particuliere-investeringsniveaus, in 

combinatie met bezuinigingsmaatregelen, 
het economisch herstel bemoeilijken en 

grote gevolgen hebben voor groei, banen, 

ongelijkheden, de welvaart en het 

concurrentievermogen; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/29 

Amendement  29 

Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Nikolaos 

Chountis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het 

Parlement in afwachting van het Commissievoorstel 

2015/2353(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 14 bis.  herinnert eraan dat de grootste 

bedreiging voor de economie van de EU 

wordt gevormd door het lage 

solvabiliteitsniveau in het particuliere 

bankwezen en het hoge risico op een 

domino-effect als bepaalde banken die 

worden gezien als "te groot om failliet te 

gaan" uiteindelijk toch omvallen; betreurt 

dat de besprekingen over wijzigingen ten 

aanzien van de begrotingscapaciteit van 

de eurozone worden gebruikt om een 

financiële verordening en een monetair 

beleid in stand te houden die rentistische 

praktijken beschermen en investeringen 

en de werkgelegenheid in gevaar brengen; 

wijst erop dat dit beleid duidelijk 

flexibiliteit biedt aan oligopolies in het 

financiële systeem, maar niet in staat is de 

sociale en productieve functie van krediet 

te vervullen; merkt op dat de opname in 

de Verdragen van het Europees 

stabiliteitsmechanisme, als het toekomstig 

Europees Monetair Fonds en een erg 

belangrijk financieel instrument, het 

financiële instrument bij uitstek zou 

kunnen zijn om tegelijkertijd 

verschillende gevolgen te rechtvaardigen: 

de afwenteling van particuliere schulden 

op overheidsschulden, een verhoging van 
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de overheidsuitgaven om de schulden van 

het bankwezen af te lossen, bezuinigingen 

op het gebied van belastinginning, 

progressiviteit in het belastingstelsel en 

daarbij aansluitend overheids-, sociaal, en 

arbeidsmarktbeleid; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/30 

Amendement  30 

Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Nikolaos 

Chountis, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het 

Parlement in afwachting van het Commissievoorstel 

2015/2353(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15.  beklemtoont dat de nieuwe 

Commissie in reactie op dit nijpende 

probleem in 2014 voorstellen heeft gedaan 

voor een investeringsplan voor Europa en 

voor de oprichting van het EFSI, ter 

mobilisering van 315 miljard EUR voor 

nieuwe investeringen in de reële economie; 

verklaart opnieuw veel waarde te hechten 

aan het EFSI, waarvan een krachtige en 

gerichte impuls wordt verwacht aan 

economische sectoren die groei en 

werkgelegenheid bevorderen; neemt er 

nota van dat een aantal projecten reeds 

goedgekeurd is en zich in de 

implementatiefase bevindt; wijst erop dat 

de garantie van de Unie voor het EFSI 

gedekt wordt door een met middelen van 

de EU-begroting gefinancierd 

garantiefonds ten belope van 8 miljard 

EUR; 

15.  beklemtoont dat de nieuwe 

Commissie in reactie op dit nijpende 

probleem in 2014 voorstellen heeft gedaan 

voor een investeringsplan voor Europa en 

voor de oprichting van het EFSI, ter 

mobilisering van 315 miljard EUR voor 

nieuwe investeringen in de reële economie; 

wijst erop dat de garantie van de Unie voor 

het EFSI gedekt wordt door een met 

middelen van de EU-begroting 

gefinancierd garantiefonds ten belope van 

8 miljard EUR; 

Or. en 

 

 


