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4.7.2016 A8-0224/41 

Amendement  41 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa 

Matias, Stelios Kouloglou, 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 27 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 27 bis.  dringt erop aan de begrotingssteun 

te verhogen voor alle lidstaten die 

deelnemen aan het programma ter 

vermindering van buitensporige tekorten; 

Or. en 



 

AM\1100104NL.doc  PE585.330v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

4.7.2016 A8-0224/42 

Amendement  42 

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

Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Merja 

Kyllönen, 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 27 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 27 ter.  dringt erop aan dat de 

investeringsclausule wordt herzien, zodat 

de nationale en regionale investeringen 

waardoor de ESI-fondsen 

meegefinancierd worden, worden 

uitgesloten van de berekening van de 

nationale tekorten in het kader van het 

stabiliteits- en groeipact; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/43 

Amendement  43 

Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Martina 

Michels, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, 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 41 bis (nieuw)  

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 41 bis. (Nieuw) Vredesproces in Ierland 

wijst op de belangrijke bijdrage die de EU 

leverde om vrede en verzoening in Ierland 

aan te moedigen, met name via de Peace-

programma's, gericht op het noorden van 

Ierland en op de aangrenzende 

graafschappen in het zuiden; merkt op dat 

de uitslag van het referendum in het 

Verenigd Koninkrijk ernstige gevolgen 

voor het vredesproces kan hebben, en de 

integriteit van het vredesproces en van het 

Goede-Vrijdagakkoord ondermijnt; roept 

de Commissie op om door te gaan met de 

ondersteuning van het vredesproces, door 

te blijven voorzien in financiering voor 

het Peace-programma; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/44 

Amendement  44 

Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa 

Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 

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 42 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

42.  steunt enerzijds vol overtuiging de 

stevige politieke en financiële 

ondersteuning van het EFSI, maar vindt 

tegelijkertijd dat de EU-begroting niet 

moet worden gebruikt voor de financiering 

van nieuwe initiatieven indien dat ten koste 

zou gaan van bestaande EU-programma's 

en -maatregelen; blijft bij zijn steun voor 

het volledig compenseren van de EFSI-

gerelateerde kortingen op de middelen 

voor Horizon 2020 en de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen, teneinde deze programma's 

in staat te stellen hun nog maar twee jaar 

geleden overeengekomen doelstellingen te 

verwezenlijken en de Unie in staat te 

stellen haar doelstellingen inzake 

onderzoek en innovatie te verwezenlijken; 

onderstreept in dit verband dat het 

financieringsniveau van de andere 

programma's onder subrubriek 1a 

("Concurrentievermogen voor groei en 

banen") niet door deze compensatie mogen 

worden getroffen, aangezien zij een 

onbetwistbare bijdrage leveren aan de 

groei, de werkgelegenheid en het 

concurrentievermogen; meent dat de 

marges onder subrubriek 1a niet volstaan 

42.  steunt vol overtuiging het beginsel 

dat de EU-begroting niet moet worden 

gebruikt voor de financiering van nieuwe 

initiatieven indien dat ten koste zou gaan 

van bestaande EU-programma's en -

maatregelen; betreurt het dat de EFSI-

gerelateerde kortingen nefaste gevolgen 

hebben voor Horizon 2020 en de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen, en benadrukt dat het 

noodzakelijk is deze programma's in staat 

te stellen hun nog maar twee jaar geleden 

overeengekomen doelstellingen te 

verwezenlijken en de Unie in staat te 

stellen haar doelstellingen inzake 

onderzoek en innovatie te verwezenlijken; 

onderstreept in dit verband dat het 

financieringsniveau van de andere 

programma's onder subrubriek 1a 

("Concurrentievermogen voor groei en 

banen") niet door deze compensatie mogen 

worden getroffen, aangezien zij een 

onbetwistbare bijdrage leveren aan de 

groei, de werkgelegenheid en het 

concurrentievermogen; meent dat de 

marges onder subrubriek 1a niet volstaan 

om in deze behoeften te voorzien, en 

vraagt daarom dat het plafond voor deze 
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om in deze behoeften te voorzien, en 

vraagt daarom dat het plafond voor deze 

subrubriek wordt verhoogd; 

subrubriek wordt verhoogd; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/45 

Amendement  45 

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

Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 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 42 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 42 bis.  meent dat het resultaat van het 

referendum in het Verenigd Koninkrijk 

een signaal is om de doelstellingen van de 

Europese Unie op korte en lange termijn 

grondig te veranderen, teneinde te 

verwezenlijken wat burgers van de EU 

verlangen: sociale rechtvaardigheid, 

ecologische transitie, recht op welvaart, 

bescherming tegen de negatieve gevolgen 

van globalisering, en eerlijke en 

geharmoniseerde belastingen; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/46 

Amendement  46 

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Matt Carthy, 

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 43 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

43.  steunt met klem de voortzetting van 

het YEI omdat het vindt dat het – na de 

noodzakelijke aanpassingen in het kader 

van de lopende beoordeling – van groot nut 

kan zijn in de strijd tegen de 

jeugdwerkloosheid; is van oordeel dat dit 

alleen mogelijk is indien aan het YEI tot 

aan het einde van de looptijd van het 

huidige MFK ten minste hetzelfde niveau 

aan vastleggingskredieten ter beschikking 

wordt gesteld als jaarlijks in de eerste twee 

jaar van deze periode (6 miljard EUR die 

in 2014-2015 naar voren zijn gehaald), 

afhankelijk van de komende evaluatie van 
de Commissie; stelt vast dat hiervoor een 

verhoging van het plafond onder 

subrubriek 1b ("Economische, sociale en 

territoriale  samenhang") nodig is, 

aangezien er geen marges meer 

voorhanden zijn; 

43.  steunt met klem de voortzetting van 

het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 

(YEI) omdat het vindt dat het – na de 

noodzakelijke aanpassingen in het kader 

van de lopende beoordeling – van groot nut 

kan zijn in de strijd tegen de 

jeugdwerkloosheid; is van oordeel dat dit 

alleen mogelijk is indien aan het YEI in de 

resterende jaren van het huidige MFK 

voldoende financiële middelen ter 

beschikking worden gesteld; wijst erop dat 

van bij het begin van de programma's 

meer geanticipeerd moet kunnen worden 

op de beschikbaarheid van fondsen, 

teneinde de – momenteel zeer lage – 

benuttingsgraad van dit fonds in de 

minder ontwikkelde regio's, die 

meerbegrotingssteun nodig hebben, te 

vergroten; stelt vast dat hiervoor een 

verhoging van het plafond onder 

subrubriek 1b nodig is, aangezien er geen 

marges meer voorhanden zijn; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/47 

Amendement   47 

Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat, 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 47 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

47.  gaat ervan uit dat het antwoord op 

de externe dimensie van de migratie- en 

vluchtelingencrisis in de vorm van een 

gezamenlijk optreden, met name de 

politieke stabilisering van het Europees 

nabuurschap en Afrika ten zuiden van de 

Sahara, alsmede de aanpak van de 

humanitaire en economische oorzaken 

van migratie, in de loop van de komende 

jaren zal worden geïntensiveerd en gepaard 

zal gaan met toenemende verzoeken om 

financiering onder rubriek 4 (Europa als 

wereldspeler); beklemtoont dat de 

terbeschikkingstelling van extra middelen 

niet ten koste mag gaan van het reeds in 

gang gezette externe optreden van de EU, 

met inbegrip van het ontwikkelingsbeleid; 

vraagt dan ook om een verhoging van de 

maxima van rubriek 4; 

47.  gaat ervan uit dat het antwoord op 

de externe dimensie van de migratie- en 

vluchtelingencrisis in de vorm van een 

gezamenlijk optreden in de loop van de 

komende jaren zal worden geïntensiveerd 

en gepaard zal gaan met toenemende 

verzoeken om financiering onder rubriek 4 

(Europa als wereldspeler), onder meer 

voor oplossingen op de plaats van 

oorsprong, voor de bestrijding van 

praktijken die Daesh rechtstreeks of 

onrechtstreeks ten goede komen en de 

bestraffing van personen die munt slaan 

uit mensenhandel, voor de waarborging 

van veilige mobiliteit voor personen met 

de status van vluchteling, en voor de 

toewijzing van middelen om een passende 

sociale integratie te bieden tijdens de 

periode waarin deze bevolkingsgroep in 

Europa verblijft; beklemtoont dat de 

terbeschikkingstelling van extra middelen 

niet ten koste mag gaan van het reeds in 

gang gezette externe optreden van de EU, 

met inbegrip van het ontwikkelingsbeleid; 

vraagt dan ook om een verhoging van de 

maxima van rubriek 4; 
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Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/48 

Amendement  48 

Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 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 52 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 52 bis.  is er ten zeerste van overtuigd dat 

voorwaarden met betrekking tot de 

grondrechten ingebouwd moeten worden, 

zodat de betaling van ESI-fondsen kan 

worden opgeschort wanneer lidstaten het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie niet respecteren; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/49 

Amendement  49 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, 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 61 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

61.  beschouwt de tussentijdse 

toetsing/herziening als een uitstekende 

gelegenheid om het succes van de EU-

maatregelen en -programma's in kwestie, 

alsook de werking van de 

flexibiliteitsbepalingen en speciale 

instrumenten van het MFK, aan een eerste 

beoordeling en evaluatie te onderwerpen, 

en verwacht van de Commissie een analyse 

te ontvangen waarin zij de tekortkomingen 

van het huidige implementatiesysteem in 

kaart brengt; besteedt bijzondere aandacht 

aan de beoordeling van de gevolgen voor 

het uitvoeringsproces van de nieuwe 

elementen die in de huidige 

programmeringsperiode zijn ingevoerd, 

zoals de ex-antevoorwaarden uit hoofde 

van het cohesiebeleid; is van mening dat 

bij de tussentijdse toetsing/herziening van 

het MFK eveneens de balans moet worden 

opgemaakt van het rendement van 

toegewezen middelen met het oog op de 

verwezenlijking van de doelstellingen 

ervan; verzoekt de Commissie concrete 

voorstellen te doen voor het aanpakken van 

de eventuele onvolkomenheden en de 

implementatie gedurende de resterende 

jaren van het huidige MFK te verbeteren 

en te rationaliseren, teneinde ervoor te 

zorgen dat de beperkte financiële middelen 

61.  merkt op dat, gezien de laattijdige 

implementatie van het MFK, de 

tussentijdse toetsing/herziening een 

uitstekende gelegenheid is om het succes 

van de EU-maatregelen en -programma's in 

kwestie, de de werking van de 

flexibiliteitsbepalingen en speciale 

instrumenten van het MFK, alsook het 

beheer van de EU-uitgaven aan een eerste 

beoordeling en evaluatie te onderwerpen, 

zodat beoordeeld kan worden of de MFK-

programma's de vastgestelde streefcijfers 

en doelstellingen halen, voldoende 

absorptiecapaciteit hebben en toegevoegde 

waarde op EU-niveau creëren; verwacht 

van de Commissie een analyse te 

ontvangen waarin zij de tekortkomingen 

van het huidige implementatiesysteem in 

kaart brengt; besteedt bijzondere aandacht 

aan de beoordeling van de gevolgen voor 

het uitvoeringsproces van de nieuwe 

elementen die in de huidige 

programmeringsperiode zijn ingevoerd, 

zoals de ex-antevoorwaarden uit hoofde 

van het cohesiebeleid; is van mening dat 

bij de tussentijdse toetsing/herziening van 

het MFK eveneens de balans moet worden 

opgemaakt van het rendement van 

toegewezen middelen met het oog op de 

verwezenlijking van de doelstellingen 
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zo doeltreffend mogelijk worden gebruikt 

en de administratieve lasten voor de 

begunstigden te beperken; 

ervan; verzoekt de Commissie concrete 

voorstellen te doen voor het aanpakken van 

de eventuele onvolkomenheden, en de 

implementatie te verbeteren en te 

rationaliseren door een alomvattende 

vereenvoudiging, die onder meer 

hervormingen van beheer, monitoring, 

verslaglegging en controle van de fondsen 

kan omvatten, teneinde ervoor te zorgen 

dat de beperkte financiële middelen zo 

doeltreffend mogelijk worden gebruikt en 

de administratieve lasten voor de 

begunstigden te beperken gedurende de 

resterende jaren van het huidige MFK; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/50 

Amendement  50 

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 62 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

62.  benadrukt dat het belangrijk is de 

meerwaarde van de uitvoering van de EU-

begroting aan te tonen en pleit voor het 

centraal stellen van de resultaatgerichte 

cultuur in de EU-uitgaven; benadrukt dat 

prestatie- en outputgerelateerde 

beoordeling waar nodig een leidend 

beginsel moet worden, en benadrukt de 

bijzondere toepasselijkheid van een 

dergelijk beginsel op innovatiegerichte 

programma's; erkent het werk van de 

Commissie in het kader van het initiatief 

voor een resultaatgerichte EU-begroting, 

dat nog verder moet worden uitgewerkt, 

en kijkt uit de resultaten van de 

werkzaamheden van de interinstitutionele 

deskundigenwerkgroep inzake op 

prestaties gebaseerde budgettering; is van 

mening dat deze aanpak een instrument 

kan zijn om de prestaties van 

onderpresterende programma's te 

stimuleren; benadrukt evenwel dat 

technische of 

programmeringstekortkomingen er niet 

toe mogen leiden dat de EU-begroting 

wordt verlaagd of politieke prioriteiten 

worden opgegeven, en dat betere 

uitgavenpraktijken alleen geen oplossing 

zijn voor het probleem van het gebrek aan 

financiële middelen om tegemoet te 

Schrappen. 
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komen aan dringende en toenemende 

behoeften; herinnert de Commissie eraan 

dat het Parlement in zijn rol als tak van de 

begrotingsautoriteit moet worden 

betrokken bij de ontwikkeling van de 

strategie van de Commissie in dit 

verband; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/51 

Amendement  51 

Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 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 63 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

63.  is zich ervan bewust dat financiële 

instrumenten in de EU-begroting nu een 

grotere rol spelen als een aanvullende 

vorm van financiering dan subsidies en 

schenkingen; onderkent dat deze 

instrumenten het in zich hebben de 

financiële en derhalve ook de politieke 

impact van de EU-begroting te vergroten; 

beklemtoont overigens dat een 

verschuiving van traditionele 

financieringsvormen naar meer innovatieve 

instrumenten niet voor alle 

beleidsterreinen aan te bevelen is, 

aangezien niet elk beleid volledig de 

wetten van de markt volgt; benadrukt dat 

financiële instrumenten een alternatieve en 

aanvullende financieringswijze bieden en 

niet moeten worden gebruikt voor 

projecten die uitsluitend in aanmerking 

komen voor schenkingen, die van 

bijzonder belang zijn voor minder 

ontwikkelde regio's; 

63.  is zich ervan bewust dat financiële 

instrumenten in de EU-begroting nu in 

toenemende mate gebruikt worden als een 

aanvullende vorm van financiering in 

vergelijking met subsidies en schenkingen; 

onderkent dat deze instrumenten het in zich 

hebben de financiële en derhalve ook de 

politieke impact van de EU-begroting te 

vergroten; beklemtoont overigens dat een 

verschuiving van traditionele 

financieringsvormen naar meer innovatieve 

instrumenten niet aan te bevelen is; 

benadrukt dat financiële instrumenten een 

alternatieve en aanvullende 

financieringswijze kunnen bieden en 

uitsluitend moeten worden gebruikt voor 

projecten waarbij dit type financiering een 

meerwaarde biedt en zorgt voor een 

degelijker beheer van openbare middelen; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/52 

Amendement  52 

Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 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 65 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

65.  spoort de Commissie aan alle EU-

beleidsterreinen aan te merken waarop 

schenkingen kunnen worden 

gecombineerd met financiële 

instrumenten en na te denken over een 

gepast evenwicht hiertussen; is steevast 

van mening dat de mogelijkheid van een 

combinatie van diverse EU-middelen 

volgens geharmoniseerde 

beheersvoorschriften zou bijdragen tot de 

optimalisering van de synergieën tussen 

de beschikbare vormen van financiering 

op EU-niveau; benadrukt dat het vergroten 

van de rol van financiële instrumenten niet 

mag resulteren in een verlaging van de EU-

begroting; wijst nogmaals op zijn 

herhaalde oproepen om meer transparantie 

en democratisch toezicht op de 

tenuitvoerlegging van financiële 

instrumenten die ondersteund worden door 

de EU-begroting; 

65.  benadrukt dat het vergroten van de 

rol van financiële instrumenten niet mag 

resulteren in een verlaging van de EU-

begroting; wijst nogmaals op zijn 

herhaalde oproepen om meer transparantie 

en democratisch toezicht op de 

tenuitvoerlegging van financiële 

instrumenten die ondersteund worden door 

de EU-begroting; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/53 

Amendement  53 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Martina Michels 

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 73 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

73.  is van oordeel dat vanwege de snel 

veranderende politieke omgeving en om 

voor meer flexibiliteit te zorgen bepaalde 

onderdelen van het MFK voor een periode 

van 5 jaar moeten worden 

overeengekomen, terwijl voor andere 

onderdelen, met name de onderdelen die 

verband houden met programma's die een 

langere programmeringsperiode behoeven 

en/of maatregelen met ingewikkelde 

procedures voor de vaststelling van 

implementatiesystemen, zoals 

cohesiebeleid of plattelandsontwikkeling, 

een periode van 5+5 jaar, in combinatie 

met een verplichte tussentijdse herziening, 

zou kunnen; 

Schrappen. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/54 

Amendement  54 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, 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 76 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

76.  dringt aan op de invoering van een 

of meerdere nieuwe eigen middelen, 

waarbij de voorkeur van het Parlement 

uitgaat naar middelen die rechtstreeks 

gekoppeld zijn aan Europees beleid met 

een meerwaarde; neemt er kennis van dat 

de Groep op hoog niveau reeds een groot 

aantal voorstellen voor nieuwe eigen 

middelen de revue heeft laten passeren, 

zoals een btw-hervorming, een belasting op 

financiële transacties, ECB-seigniorage, 

een hervormd EU-emissiehandelsysteem 

en belasting op koolstof, 

vervoersheffingen, 

vennootschapsbelasting, 

elektriciteitsbelasting en digitale belasting; 

wacht vol ongeduld naar de aanbevelingen 

van de Groep op hoog niveau, teneinde van 

start te kunnen gaan met de voorbereiding 

van het standpunt van het Parlement op dit 

punt; dringt in dit verband aan op de 

geleidelijke afschaffing van alle soorten 

kortingen; 

76.  dringt aan op de invoering van één 

of meerdere nieuwe eigen middelen, 

waarbij de voorkeur van het Parlement 

uitgaat naar middelen die rechtstreeks 

gekoppeld zijn aan Europees beleid met 

een meerwaarde, door middel van 

progressieve belastingtarieven, waardoor 

de begrotingscapaciteit om de financiële, 

economische en milieucrisis door de cycli 

heen het hoofd te bieden, wordt versterkt; 

neemt er kennis van dat de Groep op hoog 

niveau reeds een groot aantal voorstellen 

voor nieuwe eigen middelen de revue heeft 

laten passeren, zoals een btw-hervorming, 

een belasting op financiële transacties, 

ECB-seigniorage, een hervormd EU-

emissiehandelsysteem en belasting op 

koolstof, vervoersheffingen, 

vennootschapsbelasting, 

elektriciteitsbelasting en digitale belasting; 

wacht vol ongeduld naar de aanbevelingen 

van de Groep op hoog niveau, teneinde van 

start te kunnen gaan met de voorbereiding 

van het standpunt van het Parlement op dit 

punt; dringt in dit verband aan op de 

geleidelijke afschaffing van alle soorten 

kortingen; 
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Or. en 


