
 

AM\1147945NL.docx  PE616.074v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

8.3.2018 A8-0048/31 

Amendement  31 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 89 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

89. benadrukt dat het cohesiebeleid na 

2020 het belangrijkste investeringsbeleid 

van de Europese Unie moet blijven en zich 

tot alle EU-regio's moet uitstrekken met het 

oog op de aanpak van complexe 

sociaaleconomische vraagstukken, waarbij 

het merendeel van de middelen op de 

meest kwetsbare regio's wordt toegespitst; 

is van mening dat niet alleen de in het 

Verdrag verankerde doelstellingen inzake 

het verkleinen van de verschillen tussen de 

ontwikkelingsniveaus en het bevorderen 

van de convergentie moeten worden 

nagestreefd, maar dat dit beleid ook moet 

worden gericht op de brede politieke EU-

doelstellingen en stelt daarom voor de drie 

fondsen voor het cohesiebeleid – het 

Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling (EFRO), het Europees 

Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds – 

in het volgende MFK vooral toe te spitsen 

op de ondersteuning van groei en 

concurrentievermogen, onderzoek en 

innovatie, digitalisering, de industriële 

transitie, kmo's, vervoer, aanpassing aan en 

matiging van klimaatverandering, 

ecologische duurzaamheid en een 

rechtvaardige energietransitie, 

werkgelegenheid, sociale integratie, 

gendergelijkheid, armoedebestrijding en 

demografische vraagstukken; benadrukt dat 

89. benadrukt dat het cohesiebeleid na 

2020 het belangrijkste investeringsbeleid 

van de Europese Unie moet blijven en zich 

tot alle EU-regio's en stedelijke gebieden 

met veel armoede en sociale uitsluiting 
moet uitstrekken met het oog op de aanpak 

van complexe sociaaleconomische 

vraagstukken, waarbij het merendeel van 

de middelen op de meest kwetsbare regio's 

wordt toegespitst; is van mening dat niet 

alleen de in het Verdrag verankerde 

doelstellingen inzake het verkleinen van de 

verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 

en het bevorderen van de convergentie 

moeten worden nagestreefd, maar dat dit 

beleid ook moet worden gericht op de 

brede politieke EU-doelstellingen en stelt 

daarom voor de drie fondsen voor het 

cohesiebeleid – het Europees Fonds voor 

regionale ontwikkeling (EFRO), het 

Europees Sociaal Fonds (ESF) en het 

Cohesiefonds – in het volgende MFK 

vooral toe te spitsen op de ondersteuning 

van groei en concurrentievermogen, 

onderzoek en innovatie, digitalisering, de 

industriële transitie, kmo's, vervoer, 

aanpassing aan en matiging van 

klimaatverandering, ecologische 

duurzaamheid en een rechtvaardige 

energietransitie, werkgelegenheid, sociale 

integratie, gendergelijkheid, 
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de drie fondsen samen de integrale 

onderdelen van het cohesiebeleid van de 

EU vormen en dat zij in het kader van dit 

beleid alleen gezamenlijk kunnen 

functioneren; dringt bovendien aan op een 

versterking van de territoriale 

samenwerking, inclusief een 

grensoverschrijdende component en een 

stedelijke beleidsdimensie, alsmede 

specifieke bepalingen voor 

plattelandsgebieden, bergregio's, eilanden 

en afgelegen gebieden; 

armoedebestrijding en demografische 

vraagstukken; benadrukt dat de drie 

fondsen samen de integrale onderdelen van 

het cohesiebeleid van de EU vormen en dat 

zij in het kader van dit beleid alleen 

gezamenlijk kunnen functioneren; dringt 

bovendien aan op een versterking van de 

territoriale samenwerking, inclusief een 

voor alle lidstaten verplichte 
grensoverschrijdende en transnationale 

component ter bevordering van het van 

elkaar leren en de uitwisseling van goede 

praktijken, en een stedelijke 

beleidsdimensie, alsmede specifieke 

bepalingen voor plattelandsgebieden, 

bergregio's, eilanden en afgelegen 

gebieden; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/32 

Amendement  32 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 93 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

93. wijst erop dat het ESF in het 

bijzonder zijn steun aan de ontwikkeling 

van de sociale dialoog moet uitbreiden, met 

name door de capaciteitsopbouw van de 

sociale partners te verbeteren, ook op 

Europees sectoraal en intersectoraal 

niveau, en dat die verbintenis voor de 

lidstaten in alle regio's van de EU verplicht 

moet worden; 

93. wijst erop dat het ESF in het 

bijzonder zijn steun aan de ontwikkeling 

van de sociale dialoog moet uitbreiden, met 

name door de capaciteitsopbouw van de 

sociale partners te verbeteren, ook op 

Europees sectoraal en intersectoraal 

niveau, en dat die verbintenis voor de 

lidstaten in alle regio's van de EU verplicht 

moet worden; herinnert eraan dat het, om 

de met het ESF nagestreefde bestrijding 

van armoede en sociale uitsluiting en de 

bevordering van inclusief onderwijs en 

werkgelegenheid te realiseren, nodig is de 

institutionele capaciteit van de 

beheersautoriteiten te versterken en de 

capaciteitsopbouw te verbeteren voor alle 

relevante belanghebbenden die 

verantwoordelijk zijn voor onderwijs, een 

leven lang leren, opleidingen, 

werkgelegenheid en het sociaal beleid; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/33 

Amendement  33 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 94 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

94. benadrukt met name dat er 

doorlopend behoefte is aan de bestrijding 

van de jeugdwerkloosheid en uitsluiting, in 

het bijzonder onder jongeren die geen 

onderwijs of een opleiding volgen en geen 

baan hebben (NEET's), in het kader van 

een brede benadering van het jeugdbeleid 

op EU-niveau; dringt daarom aan op een 

verdubbeling van de middelen voor het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en op 

volledige tenuitvoerlegging van de 

jongerengarantie van de EU, waarbij een 

snelle en vereenvoudigde besteding van de 

middelen wordt gewaarborgd alsook een 

permanente, stabiele financiering in de 

volgende programmeringsperiode; 

onderstreept de noodzaak van een betere 

regelgeving om niet-discriminerende 

deelname aan het programma door 

jongeren die door hun sociaaleconomische 

achtergrond kansarm zijn, te waarborgen; 

is van mening dat investeringen ter 

bevordering van onderwijs en opleiding, in 

het bijzonder de ontwikkeling van digitale 

geletterdheid, tot de topprioriteiten van de 

EU blijven behoren; stelt met klem dat uit 

dit programma geen uitgaven mogen 

worden gefinancierd die voordien werden 

gedekt uit de nationale begrotingen; 

94. benadrukt met name dat er 

doorlopend behoefte is aan de bestrijding 

van de jeugdwerkloosheid en uitsluiting, in 

het bijzonder onder jongeren die geen 

onderwijs of een opleiding volgen en geen 

baan hebben (NEET's), in het kader van 

een brede benadering van het jeugdbeleid 

op EU-niveau; dringt daarom aan op een 

verdubbeling van de middelen voor het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en op 

volledige tenuitvoerlegging van de 

jongerengarantie van de EU, waarbij een 

snelle en vereenvoudigde besteding van de 

middelen wordt gewaarborgd alsook een 

permanente, stabiele financiering in de 

volgende programmeringsperiode; 

onderstreept de noodzaak van een betere 

regelgeving om niet-discriminerende 

deelname aan het programma door 

jongeren die door hun sociaaleconomische 

achtergrond kansarm zijn, te waarborgen; 

is van mening dat investeringen ter 

bevordering van onderwijs en opleiding, in 

het bijzonder de ontwikkeling van digitale 

geletterdheid en het bevorderen van 

ondernemerschap en hoogwaardige stages 

onder jongeren als mechanismen voor het 

creëren van werkgelegenheid en het 

stimuleren van directe toegang tot werk, 

waarbij mat name fatsoenlijke 
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arbeidsomstandigheden en sociale 

bescherming worden gewaarborgd, tot de 

topprioriteiten van de EU blijven behoren; 

stelt met klem dat uit dit programma geen 

uitgaven mogen worden gefinancierd die 

voordien werden gedekt uit de nationale 

begrotingen; 

Or. en 



 

<PathFdR>AM\1147945NL.docx</PathFdR> PE<NoPE>616.074</NoPE><Version>v01-00</Version> 

 

8.3.2018 A8-0048/34 

Amendement  34 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 100 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  100 bis. is van mening dat de 

financiering van programma's die 

bijdragen aan de verdere ontwikkeling 

van een gebied waar gelijkheid en de 

rechten van personen, zoals verankerd in 

het Verdrag, het Handvest en 

internationale mensenrechtenverdragen, 

worden bevorderd en beschermd, zoals 

programma's inzake "rechten, gelijkheid 

en burgerschap", verhoogd dient te 

worden; meent dat de begroting van deze 

programma's moet worden vervijfvoudigd, 

en dat het programma Daphne, dat tot 

doel heeft bij te dragen aan de 

bescherming van kinderen, jongeren en 

vrouwen tegen alle vormen van geweld, 

een aparte begrotingslijn en een 

autonoom programma moet krijgen met 

een begroting die tien keer zo groot is als 

de huidige; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/35 

Amendement  35 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 100 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  100 ter. verzoekt de Commissie 

voorts om een speciale en aparte 

begrotingslijn in het leven te roepen 

getiteld "Bevordering van gelijkheid 

tussen mannen en vrouwen en 

gendermainstreaming" met het oog op de 

tenuitvoerlegging van 

genderbudgettering; 

Or. en 



 

AM\1147945EN.docx  PE616.074v01-00 

NL United in diversity NL 

 

8.3.2018 A8-0048/36 

Amendement  36 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 101 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

101. bevestigt dat een gemoderniseerd 

gemeenschappelijk landbouwbeleid van 

fundamenteel belang is voor de 

voedselzekerheid en -autonomie, de 

instandhouding van de bevolking en de 

werkgelegenheid op het platteland, een 

duurzame ontwikkeling, de duurzaamheid 

van het milieu en de land- en bosbouw en 

de productie van gezonde, hoogwaardige 

en betaalbare levensmiddelen voor de 

Europeanen; wijst erop dat de eisen met 

betrekking tot voedsel en gezondheid zijn 

toegenomen, net als de noodzaak om de 

overstap van de Europese landbouw naar 

milieuvriendelijke landbouwmethoden te 

ondersteunen en de klimaatverandering aan 

te pakken; wijst erop dat het nodig is de 

boeren een verzekerd inkomen te 

garanderen en een sterkere koppeling aan 

te brengen tussen het GLB en de levering 

van collectieve goederen; onderstreept dat 

het GLB een van de meest geïntegreerde 

beleidsdomeinen is en dat het voornamelijk 

op EU-niveau wordt gefinancierd, dus niet 

via nationale uitgaven; 

101. bevestigt dat een gemoderniseerd 

gemeenschappelijk landbouwbeleid van 

fundamenteel belang is voor de 

voedselzekerheid en -autonomie, de 

instandhouding van de bevolking en de 

werkgelegenheid op het platteland, een 

duurzame ontwikkeling, de duurzaamheid 

van het milieu en de land- en bosbouw en 

de productie van gezonde, hoogwaardige 

en betaalbare levensmiddelen voor de 

Europeanen; wijst erop dat de eisen met 

betrekking tot voedsel en gezondheid zijn 

toegenomen, net als de noodzaak om de 

overstap van de Europese landbouw naar 

milieuvriendelijke landbouwmethoden te 

ondersteunen en de klimaatverandering aan 

te pakken en zich eraan aan te passen; 

wijst erop dat het nodig is voor eerlijke en 

lonende prijzen te zorgen en de boeren een 

verzekerd inkomen te garanderen en een 

sterkere koppeling aan te brengen tussen 

het GLB en de levering van collectieve 

goederen; dringt daarom aan op een 

integrale, grondige hervorming van het 

GLB waarmee de EU tegen nieuwe 

uitdagingen is opgewassen en aan haar 

internationale verplichtingen kan 

voldoen, o.a. op het gebied van klimaat, 

milieu en de SDG's, en waarmee de 

overgang naar een duurzame 
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voedselproductie en -voorziening mogelijk 

wordt; onderstreept dat het GLB een van 

de meest geïntegreerde beleidsdomeinen is 

en dat het voornamelijk op EU-niveau 

wordt gefinancierd, dus niet via nationale 

uitgaven; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/37 

Amendement  37 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 102 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

102. benadrukt dat de GLB-begroting in 

het volgende MFK voor de EU-27 ten 

minste op het huidige niveau tegen 

constante prijzen moet worden 

gehandhaafd; benadrukt dat de nieuwe 

uitdagingen waarmee het nieuwe GLB te 

maken krijgt, om een stevige financiële 

toewijzing vragen die berust op een 

analyse van het huidige beleid en de 

toekomstige behoefte; onderstreept dat 

rechtstreekse betalingen een duidelijke EU-

meerwaarde bieden en de interne markt 

versterken, doordat 

concurrentieverstoringen tussen de 

lidstaten worden voorkomen; verzet zich 

dan ook tegen renationalisering en tegen de 

invoering van nationale medefinanciering 

voor rechtstreekse betalingen; benadrukt 

dat het noodzakelijk is de maatregelen te 

verlengen voor de instandhouding van de 

productie in sectoren die van vitaal belang 

zijn voor kwetsbare gebieden, de 

crisisreserve voor de landbouw te 

hervormen, de financiering te verhogen in 

functie van de maatregelen waarmee 

wordt gereageerd op de verschillende 

cyclische crises in gevoelige sectoren, 

nieuwe instrumenten te creëren die de 

prijsvolatiliteit kunnen temperen, en de 

financiering te verhogen voor programma's 

102. benadrukt dat de GLB-begroting in 

het volgende MFK voor de EU-27 ten 

minste op het huidige niveau tegen 

constante prijzen moet worden 

gehandhaafd om de overgang naar een 

duurzame voedselproductie te 

financieren; benadrukt dat de nieuwe 

uitdagingen waarmee het nieuwe GLB te 

maken krijgt, om een stevige financiële 

toewijzing vragen die berust op een 

analyse van het huidige beleid en de 

toekomstige behoefte; onderstreept dat aan 

strenge voorwaarden gebonden 
rechtstreekse betalingen een duidelijke EU-

meerwaarde bieden en de interne markt 

versterken, doordat 

concurrentieverstoringen tussen de 

lidstaten worden voorkomen; verzet zich 

dan ook tegen renationalisering en tegen de 

invoering van nationale medefinanciering 

voor rechtstreekse betalingen; benadrukt 

dat het noodzakelijk is de maatregelen te 

verlengen voor de instandhouding van de 

productie in sectoren die van vitaal belang 

zijn voor kwetsbare gebieden, de 

crisisreserve voor de landbouw te 

hervormen, doeltreffend te reageren op de 

verschillende cyclische crises in gevoelige 

sectoren, oplossingen voor de lange 

termijn te ontwikkelen, waaronder 
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met speciaal op een afgelegen en insulair 

karakter afgestemde maatregelen (Posei); 

verzoekt de Commissie met klem door te 

gaan met het convergentieproces bij 

rechtstreekse betalingen en te zorgen voor 

het noodzakelijke financiële en juridische 

kader voor de voedselvoorzieningsketen, 

teneinde oneerlijke handelspraktijken te 

bestrijden; wijst erop dat de 

plattelandsgebieden in de EU ernstige 

problemen ondervinden en daarom 

specifieke steun nodig hebben; 

maatregelen aan de aanbodszijde, nieuwe 

instrumenten te creëren die voor een 

evenwicht tussen vraag en aanbod zorgen 

en de prijsvolatiliteit kunnen temperen, en 

de financiering te verhogen voor de 

programma's met speciaal op een afgelegen 

en insulair karakter afgestemde 

maatregelen (Posei); verzoekt de 

Commissie en de lidstaten met klem door 

te gaan met het convergentieproces bij 

rechtstreekse betalingen via een sterkere, 

eerlijke herverdeling en te zorgen voor het 

noodzakelijke financiële en juridische 

kader voor de voedselvoorzieningsketen, 

teneinde oneerlijke handelspraktijken te 

bestrijden; wijst erop dat de 

plattelandsgebieden in de EU ernstige 

problemen ondervinden en daarom 

specifieke steun nodig hebben; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/38 

Amendement  38 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 109 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

109. is bereid een vereenvoudigde, 

gestroomlijnde structuur te overwegen 

voor de externe financieringsinstrumenten, 

zolang dit leidt tot meer transparantie, 

verantwoordingsplicht, efficiëntie, 

samenhang en flexibiliteit en zolang de 

doelstellingen van het onderliggende beleid 

in acht worden genomen; dringt, gezien 

hun specifieke politieke en financiële 

karakter, aan op handhaving van aparte 

speciale instrumenten voor 

pretoetredingssteun, het 

nabuurschapsbeleid, 

ontwikkelingssamenwerking en 

humanitaire hulp; merkt op dat een 

dergelijke structuur een in de begroting 

opgenomen EOF moet omvatten, dat boven 

op de overeengekomen plafonds komt 

zonder de Vredesfaciliteit voor Afrika, en 

dat de relevante trustfondsen en faciliteiten 

hierin transparanter moeten worden 

opgenomen; 

109. is bereid een vereenvoudigde, 

gestroomlijnde structuur te overwegen 

voor de externe financieringsinstrumenten, 

zolang dit leidt tot meer transparantie, 

verantwoordingsplicht, parlementaire 

controle, efficiëntie, samenhang en 

flexibiliteit en zolang de doelstellingen van 

het onderliggende beleid in acht worden 

genomen; dringt, gezien hun specifieke 

politieke en financiële karakter, aan op 

handhaving van aparte speciale 

instrumenten voor pretoetredingssteun, het 

nabuurschapsbeleid, 

ontwikkelingssamenwerking, 

mensenrechten en democratie, stabiliteit 

en vrede, en humanitaire hulp; merkt op 

dat een dergelijke structuur een in de 

begroting opgenomen EOF moet omvatten, 

dat boven op de overeengekomen plafonds 

komt zonder de Vredesfaciliteit voor 

Afrika, en dat de relevante trustfondsen en 

faciliteiten hierin transparanter moeten 

worden opgenomen; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/39 

Amendement  39 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 113 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

113. is van mening dat het volgende 

MFK de oprichting van een Europese 

defensie-unie moet ondersteunen; kijkt na 

de aankondigingen van de Commissie ter 

zake uit naar de desbetreffende 

wetgevingsvoorstellen, waaronder een 

specifiek EU-programma voor 
defensieonderzoek en een industrieel 

ontwikkelingsprogramma, aangevuld met 

investeringen van de lidstaten in 

gezamenlijk uitrusting; bevestigt in deze 

context zijn sterke overtuiging dat extra 

politieke prioriteiten gepaard moeten 

gaan met extra financiële middelen; 
herinnert eraan dat een sterkere 

samenwerking op defensiegebied, de 

bundeling van onderzoeksinspanningen en 

uitrusting en het terugdringen van 

overlappingen de strategische autonomie 

en het concurrentievermogen van de 

Europese defensie-industrie zullen 

vergroten en tot aanzienlijke 

efficiëntiewinsten zullen leiden, die vaak 

op ongeveer 26 miljard EUR per jaar 

worden geschat; 

113. roept de vicevoorzitter van de 

Commissie/hoge vertegenwoordiger van 

de Europese Unie voor buitenlandse 

zaken en veiligheidsbeleid (vv/hv) en de 

lidstaten op gebruik te maken van alle 

mogelijkheden die het Verdrag van 

Lissabon biedt met betrekking tot het 

gemeenschappelijk veiligheids- en 

defensiebeleid (GVDB); wijst plannen 

voor een verhoging van de defensie-

uitgaven in Europa via de EU-begroting 

van de hand en verzoekt de lidstaten hun 

nationale middelen sterk te bundelen en 

samen te werken bij defensieonderzoek, 

ontwikkeling, aankoop, 

voorzieningszekerheid, onderhoud en 

opleiding met behulp van instrumenten 

als een uitgebreid Athenamechanisme; 

herinnert eraan dat een sterkere 

samenwerking op defensiegebied, de 

bundeling van onderzoeksinspanningen en 

uitrusting en het terugdringen van 

overlappingen zullen bijdragen aan de 

totstandbrenging van een efficiënte 

Europese defensiemarkt, de 

beschikbaarheid van betrouwbaar 

materieel van hoge kwaliteit voor de 

Europese strijdkrachten zullen 

garanderen en tot aanzienlijke 

efficiëntiewinsten zullen leiden, die vaak 
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op ongeveer 26 miljard EUR per jaar 

worden geschat; 

Or. en 

 

 


