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19.10.2016 A8-0287/21 

Amendement  21 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González 

Peñas, Thomas Händel, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1bis. dringt erop aan onmiddellijk 

noodplannen op te stellen ter 

ondersteuning van de economieën van de 

landen waar de trojka heeft ingegrepen, 

en stelt dat deze plannen die niet alleen 

moeten voorzien in aanvullende 

financiële middelen voor het voeren van 

beleid dat erop gericht is om sociale en 

economische convergentie tot stand te 

brengen, maar ook in de noodzakelijke 

uitzonderingen op zowel de bepalingen 

inzake de werking van de interne markt 

als gemeenschappelijk beleid; 

 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/22 

Amendement  22 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, 

Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania 

González Peñas, Thomas Händel, Josu Juaristi Abaunz, Rina Ronja Kari, Kateřina 

Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Sabine Lösing, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat. 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1ter. vindt de verhoging van de 

financiering onvoldoende en 

ontoereikend; is sterk gekant tegen 

neoliberaal bezuinigingsbeleid dat 

enerzijds door de trojka wordt opgelegd en 

anderzijds wordt afgedwongen door de 

stagnatie van de lonen en de sociale 

zekerheid die voortvloeit uit het 

stabiliteits- en groeipact; wenst dat 

dergelijk beleid niet langer wordt gevoerd 

en roept op tot een aanzienlijke 

versterking van het sociaal beleid en de 

verzorgingsstaat, dit ter ondersteuning 

van werknemers, jongeren, ouderen en 

minder draagkrachtige groepen; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/23 

Amendement  23 

Liadh Ní Riada, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Luke Ming Flanagan, Thomas Händel, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat. 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5bis. benadrukt dat de begroting van de 

Unie zodanig moet worden benut dat 

voorrang wordt gegeven aan beleid dat 

gericht is op daadwerkelijke convergentie, 

integratie en cohesie op basis van 

maatschappelijke vooruitgang en 

solidariteit, bescherming en bevordering 

van de schepping van fatsoenlijke, goede 

en stabiele werkgelegenheid, duurzaam 

gebruik van natuurlijke rijkdommen en 

bescherming van het milieu; benadrukt 

dat de begroting van de Unie heeft 

bewezen tekort te schieten, ondanks haar 

potentieel om een belangrijk instrument te 

worden voor het aanpakken van recente 

crises en voor het inspringen op 

maatregelen die niet waren voorzien 

tijdens de onderhandelingen over het 

MFK 2014-2020, zoals het Europees 

Fonds voor strategische investeringen  

(EFSI), de humanitaire uitdagingen op 

het gebied van migratie en vluchtelingen 

en de geopolitieke spanningen in het 

Europese nabuurschap, leidend tot een 

aantal ernstige uitdagingen en 

noodsituaties, terwijl binnen de Unie het 

tempo van economisch herstel en de 

voortdurende verlagingen van zowel 

particuliere als overheidsinvesteringen, 
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achterblijvend bij hetgeen eventueel 

mogelijk is, geleid hebben tot een 

investeringskloof en een toename van de 

ongelijkheden tussen de lidstaten, regio's 

en burgers;  

 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/24 

Amendement  24 

Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt 

Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Thomas Händel, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina 

Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat. 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5ter. wijst met klem op de noodzaak de 

Unie de beschikking te geven over nieuwe 

eigen middelen, op basis van een belasting 

op financiële transacties en een passende 

belasting voor alle multinationals die 

betrokken zijn bij belastingontwijking; 

beschouwt dit als een afdoende reactie op 

de verzoeken van het overgrote deel van 

de burgers van de Unie; 

Or. en 



 

AM\1107527NL.docx  PE589.711v02-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

19.10.2016 A8-0287/25 

Amendement  25 

Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas 

Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania 

González Peñas, Thomas Händel, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Marisa Matias, 

Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina. 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7bis. herhaalt zijn overtuiging dat ter 

compensatie van het matige economisch 

herstel, de nieuwe latente crisistendensen 

en de toenemende verschillen binnen de 

Unie moet worden overgegaan tot een 

passende verhoging van de begroting van 

de Unie om te zorgen voor een 

toereikende hoeveelheid middelen in de 

begroting van volgend jaar, waarbij het 

zwaartepunt in het bijzonder bij 

programma's en projecten wordt gelegd 

die erop gericht zijn groei en fatsoenlijke 

werkgelegenheid te bevorderen, armoede 

uit te bannen en te investeren in slimme, 

duurzame, groene groei, ontwikkeling en 

humanitaire hulp; benadrukt dat de 

lidstaten met het hoogste bni en het 

hoogste inkomen per hoofd van de 

bevolking hun bijdragen moeten verhogen 

om deze begrotingsverhoging te 

financieren, waarmee de huidige 

subjectieve en oneerlijke financiële 

verdeelsleutel zal worden gecorrigeerd; 

herhaalt dat het essentieel is om aan de 

lidstaten, en dan met name aan lidstaten 

die toewerken naar economisch herstel en 
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te maken hebben met voortdurende 

verlagingen van zowel particuliere als 

overheidsinvesteringen, steun te verlenen 

voor investeringen in infrastructuur, 

sociale voorzieningen, onderzoek, 

innovatie en ontwikkeling, teneinde de 

huidige investeringskloof te dichten en 

een verdere toename van de 

ongelijkheden tussen lidstaten, regio's en 

burgers te voorkomen; 

  

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/26 

Amendement  26 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina 

Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos 

Chountis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Luke Ming 

Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Thomas Händel, Josu Juaristi 

Abaunz, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, 

Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat. 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8bis. dringt aan op een grondig onderzoek 

naar alle maatregelen en projecten op het 

gebied van migratie en asiel, met name 

wanneer deze financiële steun van de Unie 

hebben ontvangen en ten uitvoer worden 

gelegd met steun van de lidstaten, teneinde te 

verifiëren of ze in overeenstemming zijn met 

het Europees en het internationaal recht, en 

dan in het bijzonder met de Universele 

Verklaring van de rechten van de mens, het 

Verdrag betreffende de status van 

vluchtelingen van 1951, het Verdrag inzake 

de rechten van het kind, het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens en het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie; uit zijn diepe bezorgdheid 

over de talrijke aantijgingen over de 

inhumane behandeling van vluchtelingen en 

asielzoekers in vluchtelingen- en 

asielzoekerscentra en de inhumane 

omstandigheden waaronder ze worden 

opgevangen, met name wanneer het om 

centra gaat die financiële steun van de EU 

ontvangen, is uiterst bezorgd over het gebrek 

aan behoorlijke bescherming van onbegeleide 

minderjarigen langs de hele route naar een 
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veilige plek en dringt aan op een grondig 

onderzoek naar de zaak van de 10 000 

vermiste kinderen waar Europol melding van 

heeft gemaakt; betreurt ten zeerste dat niet 

wordt voorzien in de behoeften van personen 

die internationale bescherming behoeven en 

dat de beleidslijnen van de Unie om de 

humanitaire crisis aan te pakken, worden 

gekenmerkt door een gebrek aan 

eensgezindheid; wenst dat er onmiddellijk 

veilige vluchtroutes worden gecreëerd; 

 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/27 

Amendement  27 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Marina 

Albiol Guzmán, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, 

Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, 

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Marisa Matias, Liadh Ní 

Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Barbara 

Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-

Christine Vergiat. 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. herhaalt zijn stellige mening dat de 

financiering van nieuwe initiatieven met 

middelen van de begroting van de Unie 

niet ten koste mag gaan van bestaande 

programma's en beleidsmaatregelen van de 

Unie, en roept op tot het vinden van 

duurzame vormen van financiering voor 

nieuwe initiatieven; is bezorgd dat de 

voorbereidende actie inzake 

defensieonderzoek, waarmee een bedrag 

van 80 miljoen EUR voor de komende drie 

jaar gemoeid zal zijn, in de huidige 

begroting van het MFK geperst zal 

worden; is ervan overtuigd dat, aangezien 

de begroting van de Unie nu reeds over te 

weinig middelen beschikt, de lidstaten voor 

aanvullende middelen moeten zorgen voor 

operaties, administratieve kosten, 

voorbereidende acties en proefprojecten op 

het gebied van het gemeenschappelijk 

veiligheids- en defensiebeleid; is van 

mening dat de lidstaten hiertoe gebruik 

moeten maken van de tussentijdse 

evaluatie/herziening van het MFK; 

9. herhaalt zijn stellige mening dat de 

financiering van nieuwe initiatieven met 

middelen van de begroting van de Unie 

niet ten koste mag gaan van bestaande 

programma's en beleidsmaatregelen van de 

Unie, en roept op tot het vinden van 

duurzame vormen van financiering voor 

nieuwe initiatieven; is bezorgd dat de 

voorbereidende actie inzake 

defensieonderzoek, waarmee een bedrag 

van 80 miljoen EUR voor de komende drie 

jaar gemoeid zal zijn, in de huidige 

begroting van het MFK geperst zal 

worden; is ervan overtuigd dat, aangezien 

de begroting van de Unie nu reeds over te 

weinig middelen beschikt, de lidstaten voor 

aanvullende middelen moeten zorgen voor 

operaties, administratieve kosten, 

voorbereidende acties en proefprojecten op 

het gebied van het gemeenschappelijk 

veiligheids- en defensiebeleid; 
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benadrukt dat er duidelijkheid moet komen 

over de financiering op lange termijn van 

onderzoek op het gebied van 

gemeenschappelijke defensie; 

Or. en 

 

 


