
 

AM\1148048NL.docx  PE616.074v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

8.3.2018 A8-0048/91 

Amendement  91 

Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, 

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 22 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  22 bis. Het 5+5-model zou garanderen dat 

rekening wordt gehouden met de politieke 

zorgen van het Parlement in iedere 

parlementaire zittingsperiode; Het zou 

eveneens meer flexibiliteit bieden om het 

beheer van programma's te veranderen, 

waarbij rekening wordt gehouden met de 

economische cycli en de mogelijkheid 

wordt geboden om te besluiten tot een 

expansief MFK in tijden van recessie en 

tot een gematigder MFK in tijden van 

economische groei, zonder te tornen aan 

de aanzienlijke stabiliteit voor 

langetermijnprogramma's, die gedurende 

de periode van 10 jaar zouden kunnen 

voortduren indien dit nodig wordt geacht; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/92 

Amendement  92 

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

González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, 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 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. onderstreept dat de 

begrotingsautoriteit in het huidige MFK 

heeft ingestemd met grootschalig gebruik 

van de flexibiliteitsmechanismen en de 

speciale instrumenten van de MFK-

verordening, om de aanvullende kredieten 

zeker te stellen die nodig waren om op 

ernstige crises in te spelen of om nieuwe 

politieke prioriteiten te financieren; 

26. onderstreept dat de 

begrotingsautoriteit in het huidige MFK 

heeft ingestemd met grootschalig gebruik 

van de flexibiliteitsmechanismen en de 

speciale instrumenten van de MFK-

verordening, om de aanvullende kredieten 

zeker te stellen die nodig waren om op 

ernstige crises in te spelen of om nieuwe 

politieke prioriteiten te financieren; 

betreurt dat een aantal herschikkingen 

hebben plaatsgevonden ten koste van de 

begrotingslijnen van andere 

programma's, met name in het geval van 

het cohesiebeleid; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/93 

Amendement  93 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, 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 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. is daarom van mening dat de 

flexibiliteitsbepalingen in het huidige MFK 

goed hebben gewerkt en oplossingen 

hebben geboden voor de aanzienlijke 

behoefte aan financiering om met name de 

uitdagingen op het gebied van migratie en 

vluchtelingen aan te pakken en iets te 

doen aan het tekort aan investeringen; 

brengt in herinnering dat het Parlement 

aan de basis lag van verschillende van 

deze bepalingen en dat het deze krachtig 

heeft verdedigd tijdens de vorige 

onderhandelingen over het MFK; 

27. is daarom van mening dat de 

flexibiliteitsbepalingen in het huidige MFK 

geen hebben oplossingen hebben geboden 

voor de aanzienlijke en belangrijke 

behoefte aan financiering ten bate van het 

algemeen belang in Europa; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/94 

Amendement  94 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, 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 42 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

42. is van mening dat het potentieel van 

het EFG, waarmee de EU solidariteit 

betoont en steun biedt aan werknemers die 

hun baan verliezen als gevolg van uit de 

globalisering voortvloeiende grote 

structurele veranderingen in de 

wereldhandelspatronen of als gevolg van 

de wereldwijde economische en financiële 

crisis, niet optimaal is benut en dat dit 

verder kan worden verbeterd en in een 

langetermijnstrategie ingebed om in alle 

lidstaten ontslagen werknemers op 

doeltreffende wijze te bereiken en op de 

arbeidsmarkt te re-integreren; is van 

mening dat bij de komende herziening het 

toepassingsgebied van het EFG moet 

worden bekeken en de coördinatie met 

andere instrumenten moet worden 

verbeterd; is van mening dat het herziene 

EFG moet worden toegerust met een 

minstens even hoge jaarlijkse toewijzing in 

het nieuwe MFK; 

42. is van mening dat het potentieel van 

het EFG, waarmee de EU solidariteit 

betoont en steun biedt aan werknemers die 

hun baan verliezen als gevolg van uit de 

globalisering voortvloeiende grote 

structurele veranderingen in de 

wereldhandelspatronen of als gevolg van 

de wereldwijde economische en financiële 

crisis, niet optimaal is benut en dat dit 

verder kan worden verbeterd en in een 

langetermijnstrategie ingebed om in alle 

lidstaten ontslagen werknemers op 

doeltreffende wijze te bereiken en op de 

arbeidsmarkt te re-integreren, door 

duurzame werkzekerheid te bieden; is van 

mening dat bij de komende herziening het 

toepassingsgebied van het EFG moet 

worden bekeken en de coördinatie met 

andere instrumenten moet worden 

verbeterd; is van mening dat het herziene 

EFG moet worden toegerust met een 

minstens even hoge jaarlijkse toewijzing in 

het nieuwe MFK; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/95 

Amendement  95 

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

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 50 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

50. erkent dat het verwezenlijken van 

Europese meerwaarde een van de 

grondbeginselen moet zijn bij de 

besluitvorming van de EU-instellingen 

over de aard van de uitgaven in het 

volgende MFK; wijst evenwel op het 

bestaan van uiteenlopende interpretaties 

van dit concept en dringt aan op één 

duidelijke en gemakkelijk te begrijpen 

definitie van de relevante criteria, waarin 

territoriale kenmerken moeten worden 

meegenomen en die, waar mogelijk, 

meetbare prestatie-indicatoren moeten 

omvatten; waarschuwt voor pogingen om 

een dergelijke definitie te gebruiken om 

louter op basis van kwantitatieve of 

kortzichtige economische overwegingen de 

relevantie van het beleid en de 

programma’s van de EU in twijfel te 

trekken; 

50. wijst op het bestaan van 

uiteenlopende interpretaties van het 

concept van Europese meerwaarde; 

waarschuwt voor pogingen om een 

dergelijke definitie te gebruiken om louter 

op basis van kwantitatieve of kortzichtige 

economische overwegingen de relevantie 

van het beleid en de programma’s van de 

EU in twijfel te trekken; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/96 

Amendement  96 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 52 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

52. is van mening dat een betere 

besteding, d.w.z. het efficiënt en niet-

discriminerend gebruik van elke euro van 

de EU-begroting, niet alleen bereikt kan 

worden door EU-middelen uit te trekken 

voor acties met de grootste Europese 

meerwaarde en de grootste verbetering 

van de prestaties van het beleid en de 

programma's van de EU, uitgaande van 
een gedegen evaluatie van de huidige 

uitgaven, maar ook door een grotere 

synergie te bereiken tussen de EU-

begroting en de nationale begrotingen, en 

door te zorgen voor tastbare verbeteringen 

van de uitgavenstructuur; ondersteunt de 

aanbevelingen in het jaarverslag van de 

Europese Rekenkamer van 2016 inzake een 

doeltreffend meetinstrumentarium met 

indicatoren, een meer gestroomlijnde en 

evenwichtige verslaglegging over 

prestaties en een gemakkelijker toegang tot 

de beoordelingsresultaten; 

52. is van mening dat een betere 

besteding, d.w.z. het efficiënt en niet-

discriminerend gebruik van elke euro van 

de EU-begroting, gebaseerd moet zijn op 

een gedegen evaluatie van de huidige 

uitgaven, en ook moet worden bevorderd 

door een grotere synergie te bereiken 

tussen de EU-begroting en de nationale 

begrotingen, en door te zorgen voor 

tastbare verbeteringen van de 

uitgavenstructuur; ondersteunt de 

aanbevelingen in het jaarverslag van de 

Europese Rekenkamer van 2016 inzake een 

doeltreffend meetinstrumentarium met 

indicatoren, een meer gestroomlijnde en 

evenwichtige verslaglegging over 

prestaties en een gemakkelijker toegang tot 

de beoordelingsresultaten; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/97 

Amendement  97 

Rina Ronja Kari, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, 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 53 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  53 bis. herhaalt dat EU-Structuurfondsen 

niet mogen worden gebruikt om direct of 

indirect steun te verlenen aan het naar 

andere lidstaten verplaatsen van 

dienstverlening of productieactiviteiten; 

Or. en 

 

 


