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8.3.2018 A8-0048/79 

Amendement  79 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania 

González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Miguel Urbán Crespo 

 

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 9 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  9 ter. is van mening dat het de 

verantwoordelijkheid van de EU is betere 

toekomstperspectieven te bieden aan de 

jongere generatie die de schadelijke 

gevolgen zal ondervinden van het 

economisch beleid dat de Unie de 

afgelopen decennia heeft gevoerd; is 

vastbesloten om zijn programma 

Erasmus+, dat ten goede moet komen aan 

alle jonge Europeanen en niet alleen aan 

een beperkt aantal studenten die zich een 

verblijf in het buitenland kunnen 

veroorloven, aanzienlijk uit te breiden, 

omdat het programma, vanwege de zeer 

geringe financiering ervoor in de huidige 

begroting, niet kan voorzien in de zeer 

grote vraag van kandidaten van 

topkwaliteit; stelt voor de middelen voor 

Erasmus+ aanzienlijk te verhogen en 

ervoor te zorgen dat ten minste de helft 

van deze middelen ten goede komt aan 

jongeren uit de minder bevoorrechte 

sociale klassen; dringt erop aan het 

kaderprogramma voor onderzoek en 

innovatie aanzienlijk te versterken; 

verlangt dat er werkelijke vooruitgang 

wordt geboekt bij de bestrijding van 

jeugdwerkloosheid en de ondersteuning 
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van kleine, middelgrote en micro-

ondernemingen, inclusief sociale 

ondernemingen, door meer financiële 

middelen toe te wijzen aan programma's 

in het kader van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en het 

programma voor het 

concurrentievermogen van 

ondernemingen en kmo's (Cosme); steunt 

eveneens de versterking van de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF) 2.0; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/80 

Amendement  80 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 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 9 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  9 quater. dringt er bij de Unie op aan 

meer te doen om de cohesie en de sociale 

convergentie in Europa te vergroten; stelt 

voor de begroting van het Europees 

Sociaal Fonds te verdubbelen om de 

werkloosheid aan te pakken en de 

aanhoudende sociale tweedeling in 

Europa te beëindigen; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/81 

Amendement  81 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, 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 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. verzoekt de Unie haar rol te gaan 

spelen op drie nieuwe beleidsgebieden met 

interne en externe dimensies, die in de 

loop van het huidige MFK zijn 

opgekomen: 

 

– door een alomvattend asiel-, 

migratie- en integratiebeleid te 

ontwikkelen en te financieren en de 

onderliggende oorzaken van migratie en 

ontheemding in derde landen aan te 

pakken, 

 

– door de buitengrenzen te 

versterken en de stabiliteit te vergroten, 

met name door het opkomen voor de 

mensenrechten in het buitenland, 

conflictpreventie en 

ontwikkelingssamenwerking, 

 

– door binnen Europa voor 

veiligheid voor alle Europese burgers te 

zorgen en door de 

onderzoeksinspanningen en 

defensiecapaciteiten te bundelen, waarbij 

wordt benadrukt dat maatregelen op deze 

Schrappen 
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gebieden niet ten koste mogen gaan van 

het ontwikkelingsbeleid van de EU; 

Or. en 



 

AM\1148041NL.docx  PE616.074v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

8.3.2018 A8-0048/82 

Amendement  82 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 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 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. beklemtoont dat het toekomstige 

kader plaats moet bieden aan twee nieuwe 

soorten financiële steun die hoog op de 

economische agenda van de Unie staan, 

namelijk de voortzetting van de 

steunregelingen voor investeringen, zoals 

het Europees Fonds voor strategische 

investeringen, en de totstandbrenging van 

een stabilisatiefunctie voor de lidstaten 

van de eurozone, mogelijk door middel 

van het voorgestelde Europees Monetair 

Fonds, in combinatie met een specifieke 

convergentiefaciliteit voor lidstaten die 

zich bij de eurozone willen aansluiten; 

11. beklemtoont dat het toekomstige 

kader plaats moet bieden aan twee nieuwe 

soorten financiële steun die hoog op de 

economische agenda van de Unie staan 

zoals het Europees Fonds voor 

strategische investeringen; verlangt dat 

deze programma's de doelstelling van de 

Unie van sociale, economische en 

territoriale cohesie eerbiedigen; is van 

mening dat het voorstel voor een Europees 

Monetair Fonds onderdeel zou kunnen 

zijn van de doelstelling om de Europese 

cohesie te versterken, onder voorwaarde 

dat de activiteiten van het fonds niet 

beperkt blijven tot de eurozone, het fonds 

prioriteit verleent aan regio's die het minst 

profiteren van ontwikkeling en toegang 

tot kapitaal, en dat het aan regio's en 

lidstaten geen contraproductieve 

bezuinigingsmaatregelen oplegt; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/83 

Amendement  83 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Kostas 

Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 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 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. bevestigt het beginsel dat extra 

politieke prioriteiten gepaard moeten gaan 

met extra financiële middelen, of zij zich 

nu aandienen bij de vaststelling van een 

nieuw MFK dan wel in de loop van de 

uitvoering daarvan, en onderstreept dat de 

financiering van nieuwe behoeften niet ten 

koste mag gaan van bestaande 

beleidsmaatregelen en programma's; 

verwacht bovendien dat er voldoende 

flexibiliteitsbepalingen zullen worden 

vastgesteld om te kunnen reageren op 

onvoorziene omstandigheden die zich in de 

loop van het MFK kunnen voordoen; 

13. verzet zich in dit verband tegen 

elke nominale verlaging van de EU-

begroting in het volgende MFK; bevestigt 

het beginsel dat extra politieke prioriteiten 

gepaard moeten gaan met extra financiële 

middelen, of zij zich nu aandienen bij de 

vaststelling van een nieuw MFK dan wel in 

de loop van de uitvoering daarvan, en 

onderstreept dat de financiering van 

nieuwe behoeften niet ten koste mag gaan 

van bestaande beleidsmaatregelen en 

programma's; verwacht bovendien dat er 

voldoende flexibiliteitsbepalingen zullen 

worden vastgesteld om te kunnen reageren 

op onvoorziene omstandigheden die zich in 

de loop van het MFK kunnen voordoen; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/84 

Amendement  84 

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

Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

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 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. is van mening dat een sterker en 

ambitieuzer Europa alleen kan worden 

verwezenlijkt als er meer financiële 

middelen voor worden vrijgemaakt; 

dringt, gezien bovengenoemde 

uitdagingen en prioriteiten en rekening 

houdend met de terugtrekking van het VK 

uit de Unie, aan op een aanzienlijke 

verhoging van de begroting van de Unie; 

schat dat de vereiste MFK-

uitgavenplafonds 1,3 % van het bni van de 

EU-27 bedragen, niettegenstaande de 

waaier aan instrumenten die niet in de 

maximumbedragen mogen worden 

meegeteld; 

14. is van mening dat een sterker en 

ambitieuzer Europa alleen kan worden 

verwezenlijkt als het wordt hervormd door 

tegemoet te komen aan de verwachtingen 

van de burgers op het gebied van 

solidariteit, cohesie, asiel, 

milieubescherming en biodiversiteit, 

vergroening van de economie en de 

energievoorziening, sociale vooruitgang 

en steun aan onderzoek en onderwijs; 

geloof dat de MFK-uitgavenplafonds 

moeten worden verhoogd tot het 

maximale aandeel van het bni van de EU-

27 dat de verdragen toestaan; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/85 

Amendement  85 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, 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 14 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  14 bis. benadrukt dat de huidige plafonds 

aanzienlijk moeten worden verhoogd, en 

dat het MFK moet worden hervormd tot 

een flexibel en georganiseerd systeem van 

EU-uitgavenprogramma's met genoeg 

middelen voor cruciale actiegebieden; 

benadrukt dat dit niet mogelijk zal zijn 

zonder het gebrek aan daadwerkelijke 

economische convergentie aan te pakken, 

de obstakels voor gelijkheid te 

verminderen, investeringen te bevorderen 

in de verandering van productiemodel, de 

klimaatverandering aan te pakken en de 

samenwerking onder betere 

omstandigheden te bevorderen; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/86 

Amendement  86 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, 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 14 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  14 ter. benadrukt dat volgens het 

Verslag Werner (1970) en het verslag-

McDougall (1977) de Unie haar publieke 

middelen in veel grotere mate moet 

verhogen, eenvoudigweg om de 

onevenwichtigheden in de externe 

betalingsbalans te compenseren, en dat 

hiervoor een bni-bijdrage van 4 % aan de 

EU-begroting vereist is, als een tussenstap 

naar een hogere bijdrage, alleen al om 

bestaande verschillen weg te nemen; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/87 

Amendement  87 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 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 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is ervan overtuigd dat de invoering 

van nieuwe echte eigen middelen van de 

EU de enige mogelijkheid is om het 

volgende MFK op een passend niveau te 

financieren, tenzij de Raad overeenkomt 

om de nationale bijdragen aan de EU-

begroting aanzienlijk te verhogen; 

15. is ervan overtuigd dat de invoering 

van nieuwe echte eigen middelen van de 

EU de enige mogelijkheid is om het 

volgende MFK op een passend niveau te 

financieren, tenzij de Raad overeenkomt 

om de nationale bijdragen aan de EU-

begroting aanzienlijk te verhogen; 

benadrukt evenwel dat de EU-begroting 

niet alleen op het bni moet worden 

gebaseerd, aangezien dit tot een oneerlijk, 

onevenwichtig MFK zonder progressieve 

programmering zou leiden; is voorts van 

mening dat bij de financiering van het 

volgende MFK rekening moet worden 

gehouden met sociale factoren zoals 

werkloosheid, toegang tot publieke 

goederen en het bruto-inkomen in de 

meest achtergestelde regio's en 

voorsteden; 

Or. en 

 

 


