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4.7.2016 A8-0224/31 

Amendement  31 

Martina Michels, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 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 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; 

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; benadrukt evenwel dat de 

Commissie via progressieve 

investeringsprogramma's voorrang moet 

geven aan landen die financiële bijstand 

ontvangen, en dat deze specifiek gericht 

moeten zijn op regio's die in een 

economische crisis en recessie verkeren 

en veel werkloosheid en armoede kennen, 

teneinde groei en werkgelegenheid te 

stimuleren, micro-, kleine en middelgrote 

ondernemingen te ondersteunen en te 
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zorgen voor een gezonde economische 

ontwikkeling en sociale cohesie; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/32 

Amendement  32 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa 

Matias, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, 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 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  19 bis.  benadrukt dat de 

investeringsprogramma's van de Unie er 

niet in grote mate hebben toe bijgedragen 

dat de meerderheid van de kmo's in de EU 

toegang heeft tot financiering, en dat dit 

met name geldt voor kmo's in landen die 

te kampen hebben met een ernstige en 

aanhoudende financiële crisis; dringt 

erop aan dat verder aandacht wordt 

besteed aan het feit dat ervoor moet 

worden gezorgd dat op passende wijze aan 

de diverse dringende behoeften van kmo's 

wordt voldaan, met name van kmo's die 

worden bedreigd met sluiting; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/33 

Amendement  33 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, 

Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, 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 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20.  wijst erop dat de 

jeugdwerkloosheid onverminderd extreem 

hoog blijft en daarmee op dit moment een 

van de meest urgente en nijpende 

problemen voor de EU is; onderstreept dat 

in februari 2016 in de Unie 4,4 miljoen 

personen jonger dan 25 jaar werkloos 

waren en dat dit in verschillende lidstaten 

neerkomt op meer dan 40 %, met 

uitschieters van meer dan 60 % in bepaalde 

regio's en gebieden van de EU; 

beklemtoont dat de arbeidsparticipatie in 

de EU ver achterblijft bij de doelstelling 

voor 2020; wijst erop dat daardoor te veel 

jongeren het risico lopen op sociale 

uitsluiting en benadrukt dat er meer 

specifieke maatregelen moeten worden 

genomen met betrekking tot jongeren die 

geen werk hebben en geen onderwijs of 

opleiding volgen (NEET's); wijst erop dat 

het grote aantal hoogopgeleide en 

goedgetrainde arbeidskrachten een grote 

invloed heeft op het concurrentievermogen, 

de innovatiecapaciteit en de productiviteit 

van Europa, en beklemtoont in dit verband 

de noodzaak van investeringen in  

onderwijs, opleiding, jeugd en cultuur; 

erkent daarnaast het belang van de EU-

20.  wijst erop dat de 

jeugdwerkloosheid onverminderd extreem 

hoog blijft en daarmee op dit moment een 

van de meest urgente en nijpende 

problemen voor de EU is; onderstreept dat 

in februari 2016 in de Unie 4,4 miljoen 

personen jonger dan 25 jaar werkloos 

waren en dat dit in verschillende lidstaten 

neerkomt op meer dan 40 %, met 

uitschieters van meer dan 60 % in bepaalde 

regio's en gebieden van de EU, waar de 

inspanningen via betere projecten moeten 

worden opgedreven; beklemtoont dat de 

arbeidsparticipatie in de EU ver achterblijft 

bij de doelstelling voor 2020; wijst erop dat 

daardoor te veel jongeren het risico lopen 

op sociale uitsluiting en benadrukt dat er 

meer specifieke maatregelen moeten 

worden genomen met betrekking tot 

jongeren die geen werk hebben en geen 

onderwijs of opleiding volgen (NEET's); 

wijst erop dat het grote aantal 

hoogopgeleide en goedgetrainde 

arbeidskrachten een grote invloed heeft op 

het concurrentievermogen, de 

innovatiecapaciteit en de productiviteit van 

Europa, en beklemtoont in dit verband de 

noodzaak van investeringen in  onderwijs, 
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jongerenstrategie 2010-2018; opleiding, jeugd en cultuur; erkent 

daarnaast het belang van de EU-

jongerenstrategie 2010-2018; 

Or. en 



 

AM\1100103NL.doc  PE585.330v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

4.7.2016 A8-0224/34 

Amendement  34 

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

López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 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 20 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  20 bis.  herinnert aan het verslag van de 

Rekenkamer, waarin wordt gewezen op 

wanbeheer van de desbetreffende 

jongerenactieteams en op een 

bestemmingswijziging van meer dan 

1,3 miljard EUR als gevolg van weinig 

voorstellen; dringt er bij de Commissie op 

aan technische bijstand te bieden voor een 

efficiënter gebruik van de programma's 

voor jongerenactieteams en meer 

middelen toe te wijzen aan de landen en 

gebieden die het meest worden getroffen 

door ongelijkheid en jeugdwerkloosheid; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/35 

Amendement  35 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, 

Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, 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 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23.  refereert aan de recente 

terroristische aanslagen in Frankrijk en 

België en aan de toegenomen dreiging in 

andere lidstaten, die beter gecoördineerde 

en versterkte maatregelen en middelen op 

het niveau van de EU noodzakelijk maken; 

beklemtoont dat de Unie over het Fonds 

voor interne veiligheid beschikt als een 

geëigend instrument en ook meerdere 

agentschappen heeft die op dit gebied 

actief zijn en steeds meer onder druk 

komen te staan; is van oordeel dat Europa 

op dit vlak meer moet doen en derhalve 

meer geld moet krijgen om adequaat op 

deze dreiging te kunnen reageren; 

onderstreept dat voor meer samenwerking 

op dit gebied uitbreiding van het 

personeelsbestand van de betrokken 

agentschappen noodzakelijk is waardoor 
de EU-begroting verder onder druk kan 

komen te staan, en herinnert aan de 

beperkte uitbreiding van het 

personeelsbestand van het Europees 

Centrum voor terrorismebestrijding van 

Europol, gefinancierd door middel van 

een herschikking van de middelen van het 

Fonds voor interne veiligheid; 

23.  refereert aan de recente 

terroristische aanslagen in Frankrijk en 

België en aan de toegenomen dreiging in 

andere lidstaten, die beter gecoördineerde 

en versterkte maatregelen en middelen op 

het niveau van de EU noodzakelijk maken; 

beklemtoont dat de Unie over het Fonds 

voor interne veiligheid beschikt als een 

geëigend instrument en ook meerdere 

agentschappen heeft die op dit gebied 

actief zijn; is van oordeel dat Europa op dit 

vlak meer moet doen, en derhalve meer 

geld moet krijgen, om adequaat op deze 

dreiging te kunnen reageren, voornamelijk 

door maatregelen te nemen om alle 

economische of handelsbetrekkingen te 

beëindigen met economische spelers die 

handel drijven met de beweging die 

Da'esh wordt genoemd, en door 

ondernemingen of landen te straffen die 

profiteren door wapens te verkopen of 
door olie en gas aan te kopen tegen een 

lage prijs; 



 

AM\1100103NL.doc  PE585.330v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/36 

Amendement  36 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Kostadinka Kuneva, 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 24 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  24 bis.  benadrukt dat het noodzakelijk is 

de instrumenten ter regulering van het 

aanbod toe te passen omdat deze het enige 

doeltreffende middel zijn om de prijzen en 

de inkomens van landbouwers te 

stabiliseren; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/37 

Amendement  37 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

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

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 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25.  wijst erop dat er met de krappe 

maxima voor het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid (GLB) tot 2020 veel 

kleinere marges overblijven dan in het 

vorige MFK, terwijl de sector met meer 

uitdagingen kampt; herinnert eraan dat dit 

beleid cruciaal is voor de inkomenssituatie 

van vele landbouwers, vooral in tijden van 

crisis, en wijst op het hoge jaarlijkse 

absorptiepercentage van bijna 100 %; 

herinnert eraan dat de Europese boeren 

sinds het begin van het huidige MFK een 

aantal crises hebben meegemaakt, met 

name de crisis in de zuivel-, varkens-, 

runder-, en groente- en fruitsector, en de 

negatieve langetermijneffecten van de 

verliezen ten gevolge van het Russische 

embargo op de invoer van 

landbouwproducten; wijst op de 

afschaffing van de suikerquota in 2017 en 

de mogelijke uitwerking ervan op de 

suikersector waarbij tevens terdege de 

aandacht wordt gevestigd op de speciale 

behoeften van de ultraperifere regio's; wijst 

op de begrotingsimpact van de 

noodmaatregelen die in reactie op deze 

crises zijn genomen, ten belope van 500 

miljoen EUR op de begroting voor 2016 en 

25.  wijst erop dat er met de krappe 

maxima voor het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid (GLB) tot 2020 veel 

kleinere marges overblijven dan in het 

vorige MFK, terwijl de sector met meer 

uitdagingen kampt; herinnert eraan dat dit 

beleid cruciaal is voor de inkomenssituatie 

van vele landbouwers, vooral in tijden van 

crisis, en wijst op het hoge jaarlijkse 

absorptiepercentage van bijna 100 %; 

herinnert eraan dat de Europese boeren 

sinds het begin van het huidige MFK een 

aantal crises hebben meegemaakt, met 

name de crisis in de zuivel-, varkens-, 

runder-, en groente- en fruitsector, en de 

negatieve langetermijneffecten van de 

verliezen ten gevolge van het Russische 

embargo op de invoer van 

landbouwproducten; wijst op de 

afschaffing van de suikerquota in 2017 en 

de mogelijke uitwerking ervan op de 

suikersector waarbij tevens terdege de 

aandacht wordt gevestigd op de speciale 

behoeften van de ultraperifere regio's; wijst 

op de begrotingsimpact van de 

noodmaatregelen die in reactie op deze 

crises zijn genomen, ten belope van 500 

miljoen EUR op de begroting voor 2016 en 
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300 miljoen EUR voor de begroting voor 

2015, en die vanuit de marges van rubriek 

2 zijn gefinancierd; onderstreept dat een 

vermindering op dit gebied de territoriale 

samenhang van de EU in gevaar zou 

brengen, met name wat de 

plattelandsgebieden betreft; is bovendien 

tegen iedere ontwikkeling in de richting 

van hernationalisatie van het 

landbouwbeleid, hetgeen de markt zou 

verstoren en oneerlijke concurrentie 

tussen boeren in de hand zou werken; 

300 miljoen EUR voor de begroting voor 

2015, en die vanuit de marges van rubriek 

2 zijn gefinancierd; onderstreept dat een 

vermindering op dit gebied de territoriale 

samenhang van de EU in gevaar zou 

brengen, met name wat de 

plattelandsgebieden betreft; hamert erop 

dat het huidige bedrag voor rubriek 2 van 

het MFK gezien de huidige crisis moet 

worden verhoogd; benadrukt dat moet 

worden gewaarborgd dat elke lidstaat het 

recht op voedselsoevereiniteit behoudt; 

Or. en 



 

AM\1100103NL.doc  PE585.330v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

4.7.2016 A8-0224/38 

Amendement  38 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 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 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  25 bis.  benadrukt dat de 

langetermijntendens van dalende 

inkomens van landbouwers die zich de 

afgelopen decennia heeft afgetekend, 

moet worden gekeerd; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/39 

Amendement  39 

Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 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 26 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  26 bis.  is ervan overtuigd dat de Europese 

burgers van de EU verwachten dat zij een 

krachtige en sterkere rol vervult bij de 

bescherming van het milieu en de 

levenskwaliteit; verzoekt de lidstaten en de 

Commissie het pad te effenen voor de 

totstandbrenging van een Europees hof 

voor milieurechten, en een nieuw fonds 

voor Europese ecologische transitie in het 

leven te roepen; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/40 

Amendement  40 

Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 

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 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27.  wijst andermaal op het feit dat het 

cohesiebeleid het voornaamste 

investeringsbeleid van de Unie is dat erop 

is gericht de economische, sociale en 

territoriale ongelijkheden tussen alle regio's 

van de EU terug te dringen en aldus de 

levenskwaliteit van Europese burgers te 

verbeteren; onderstreept de belangrijke rol 

ervan bij de verwezenlijking van de Europa 

2020-strategie voor slimme, duurzame en 

inclusieve groei met name door duidelijk 

middelen te reserveren voor 

klimaatmaatregelen en sociale 

doelstellingen, vooral om de toenemende 

armoede, met inbegrip van kinderarmoede, 

ongelijkheden en sociale uitsluiting te 

bestrijden en de werkgelegenheid te 

stimuleren; verzoekt de Commissie toe te 

zien op de volledige tenuitvoerlegging van 

bovengenoemde doelstellingen; is 

bovendien van mening dat, hoewel vooraf 

aan de lidstaten toegewezen bedragen 

moeten worden gerespecteerd, de 

structuurfondsen eveneens een waardevolle 

bijdrage aan de huidige uitdagingen, zoals 

de gevolgen van de vluchtelingencrisis, 

kunnen bieden; 

27.  wijst andermaal op het feit dat het 

cohesiebeleid het voornaamste 

herverdelingsbeleid van de Unie is dat 

erop is gericht de economische, sociale en 

territoriale ongelijkheden tussen alle regio's 

van de EU terug te dringen en aldus de 

levenskwaliteit van Europese burgers te 

verbeteren; onderstreept de belangrijke rol 

ervan bij de verwezenlijking van de Europa 

2020-strategie voor slimme, duurzame en 

inclusieve groei met name door duidelijk 

middelen te reserveren voor 

klimaatmaatregelen en sociale 

doelstellingen, vooral om de toenemende 

armoede, met inbegrip van kinderarmoede, 

ongelijkheden en sociale uitsluiting te 

bestrijden en de werkgelegenheid te 

stimuleren; verzoekt de Commissie toe te 

zien op de volledige tenuitvoerlegging van 

bovengenoemde doelstellingen; is 

bovendien van mening dat, hoewel vooraf 

aan de lidstaten toegewezen bedragen 

moeten worden gerespecteerd, de 

structuurfondsen eveneens een waardevolle 

bijdrage aan de huidige uitdagingen, zoals 

de gevolgen van de vluchtelingencrisis, 

kunnen bieden; 

Or. en 
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