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8.3.2018 A8-0048/69 

Amendement  69 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu 

namens de GUE/NGL-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 3 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  3 quater. herinnert eraan dat de 

Europese Unie zoals die vandaag bestaat 

is opgebouwd zonder de volkeren van 

Europa en dat het volgende MFK gericht 

moet zijn op een transformatie naar een 

Europa dat eerbied heeft voor het milieu 

en sociaal rechtvaardig is; is van mening 

dat het volgende MFK beschouwd moet 

worden als onderdeel van een strategie 

om de hoofddoelstelling van de Europese 

Unie te bevestigen, nl. economische, 

sociale en territoriale cohesie, alsmede 

onderdeel van een bredere reflectie over 

de herstructurering van Europa ten 

behoeve van alle burgers; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/70 

Amendement  70 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Martina 

Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina 

Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis 

namens de GUE/NGL-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 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. is ervan overtuigd dat het volgende 

MFK moet voortbouwen op de deugdelijk 

gegronde beleidslijnen en prioriteiten van 

de Unie, met het oog op de bevordering 

van vrede, democratie, de rechtsstaat, de 

mensenrechten en gendergelijkheid, de 

verhoging van de welvaart, duurzame 

economische groei op lange termijn en 

ontwikkeling en innovatie, hoogwaardige 

werkgelegenheid die fatsoenlijke banen 

oplevert, de bestrijding van de 

klimaatverandering en de stimulering van 

economische, sociale en territoriale cohesie 

alsmede solidariteit tussen de lidstaten en 

de burgers; beschouwt deze pijlers als 

voorwaarden voor een goed 

functionerende eengemaakte markt en 

economische en monetaire unie en voor 

de versterking van de positie van Europa 

in de wereld; gaat ervan uit dat zij meer 

dan ooit van belang zijn voor de 

inspanningen van Europa in de toekomst; 

4. is ervan overtuigd dat het volgende 

MFK moet voortbouwen op de deugdelijk 

gegronde beleidslijnen en prioriteiten van 

de Unie, met het oog op de bevordering 

van vrede, democratie, de rechtsstaat, de 

mensenrechten en gendergelijkheid, de 

verhoging van de welvaart, duurzame 

economische groei op lange termijn en 

ontwikkeling en innovatie, hoogwaardige 

werkgelegenheid met statutaire rechten 

die fatsoenlijke banen oplevert, de 

bestrijding van de klimaatverandering en 

de stimulering van economische, sociale en 

territoriale cohesie alsmede solidariteit 

tussen de lidstaten en de burgers; is van 

mening dat het zou moeten leiden tot een 

circulaire, koolstofarme economie; wijst 

erop dat geen enkel Europees land mag 

worden uitgesloten van duurzame groei, 

zelfs als het geen lid is van de EU; gaat 

ervan uit dat deze landen meer dan ooit 

van belang zijn voor de inspanningen van 

Europa in de toekomst; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/71 

Amendement  71 

Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, 

Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

namens de GUE/NGL-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 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. is van mening dat het volgende 

MFK de Unie in staat moet stellen om 

oplossingen te bieden en sterker uit de 

crises van het afgelopen decennium te 

komen: de economische en financiële 

recessie, de jeugdwerkloosheid, 

aanhoudende armoede en sociale 

uitsluiting, de migratie- en 

vluchtelingenkwestie, de 

klimaatverandering en natuurrampen, de 

verslechtering van het leefmilieu en 

biodiversiteitsverlies, terrorisme en 

instabiliteit, om er slechts enkele te 

noemen; onderstreept dat deze 

wereldwijde, grensoverschrijdende 

uitdagingen met interne implicaties de 

onderlinge afhankelijkheid aantonen van 

onze economieën en samenlevingen, en de 

aandacht vestigen op de behoefte aan 

gemeenschappelijke acties; 

5. is van mening dat het volgende 

MFK de Unie in staat moet stellen om 

oplossingen te bieden en sterker uit de 

crises van het afgelopen decennium te 

komen: de economische en financiële 

recessie, de jeugdwerkloosheid, 

aanhoudende armoede en sociale 

uitsluiting, de migratie- en 

vluchtelingenkwestie, de 

klimaatverandering en natuurrampen, de 

verslechtering van het leefmilieu en 

biodiversiteitsverlies, terrorisme en 

instabiliteit, om er slechts enkele te 

noemen; onderstreept dat deze 

wereldwijde, grensoverschrijdende 

uitdagingen met interne implicaties de 

onderlinge afhankelijkheid aantonen van 

onze economieën en samenlevingen, en de 

aandacht vestigen op de behoefte aan 

gemeenschappelijke acties; benadrukt dat 

ook in het volgende MFK de focus gericht 

moet zijn op langetermijnuitdagingen en - 

afspraken; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/72 

Amendement  72 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-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 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  5 bis. Er zou met name een systeem 

moeten worden ingevoerd om solidariteit 

te betonen, met specifieke regelingen om 

lidstaten met lage inkomens- en 

groeipercentages die kampen met gestage 

verarming en werkloosheid bij te staan en 

te ondersteunen, om ervoor te zorgen dat 

zij onmiddellijk en gemakkelijker toegang 

hebben tot EU-fondsen om op 

noodsituaties te kunnen reageren; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/73 

Amendement  73 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Luke Ming 

Flanagan, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 

João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Viegas, Tania González 

Peñas 

namens de GUE/NGL-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 5 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  5 ter. dringt er bij de EU op aan het 

cohesiebeleid niet op te offeren; 

Or. en 

 

 


