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8.3.2018 A8-0048/118 

Amendement  118 

Martina Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, 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 89 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  89 ter. acht het van groot belang dat het 

cohesiebeleid ook in de toekomst alle 

regio's van de EU blijft bestrijken en het 

belangrijkste solidariteits-, ontwikkelings- 

en investeringsinstrument van de Unie 

blijft, dat gebaseerd is op een strategie en 

perspectieven voor de lange termijn, met 

een toereikende begroting om de 

uitdagingen te kunnen aangaan; eist dan 

ook dat het huidige plafond van 1 % voor 

EU-uitgaven wordt verhoogd naar ten 

minste 1,3 % van het bbi van de Unie om 

de bestaande beleidsgebieden te kunnen 

blijven ondersteunen zonder dat nieuwe 

uitdagingen ten koste daarvan worden 

gefinancierd, en met behoud van het 

aandeel van het cohesiebeleid op het 

huidige niveau, d.w.z. meer dan een derde 

van het MFK; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/119 

Amendement  119 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, 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 89 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  89 quater. benadrukt dat de middelen 

van het cohesiebeleid in de eerste plaats 

weliswaar de minst ontwikkelde regio's 

ten goede komen, maar dat de armste 

gebieden, zowel in steden als op het 

plattenland, binnen rijke regio's ook 

investeringsprioriteiten moeten zijn voor 

het cohesiebeleid; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/120 

Amendement  120 

Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming 

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

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, 

Miguel Viegas 

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 90 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

90. acht het van het grootste belang dat 

het financieringsniveau van het 

cohesiebeleid voor de EU-27 na 2020 ten 

minste wordt gehandhaafd op het niveau 

van de begroting voor 2014-2020 tegen 

constante prijzen; benadrukt dat het bbp 

een van de parameters moet blijven voor de 

toewijzing van middelen in het kader van 

het cohesiebeleid, maar is van mening dat 

dit moet worden aangevuld met een reeks 

sociale, milieu- en demografische 

indicatoren om beter rekening te houden 

met nieuwe vormen van ongelijkheid 

tussen en binnen regio's in alle lidstaten; is 

bovendien voorstander van handhaving in 

de nieuwe programmeringsperiode van de 

elementen die het cohesiebeleid in het 

huidige MFK moderner en meer 

resultaatgericht hebben gemaakt, namelijk 

de thematische concentratie, de ex-

antevoorwaarden, het prestatiekader en de 

koppeling met economische governance; 

90. acht het van het grootste belang dat 

het financieringsniveau van het 

cohesiebeleid voor de EU-27 na 2020 ten 

minste wordt gehandhaafd op het niveau 

van de begroting voor 2014-2020 tegen 

constante prijzen; toont zich zeer 

verontrust vanwege de recente 

verklaringen van de Commissie over 

mogelijk aanzienlijke bezuinigingen in 

het cohesiebeleid in het kader van het 

volgende MFK, die ertoe kunnen leiden 

dat bepaalde of zelfs de meeste regio's 

uitgesloten worden van het 

toepassingsgebied van het cohesiebeleid; 

pleit voor een begroting die aansluit bij de 

uitdagingen waarvoor de regio's zich 

gesteld zien, en dringt erop aan het 

cohesiebeleid niet te reduceren tot een 

sluitpost; brengt in herinnering dat het 

cohesiebeleid alle regio's van de Unie 

moet bestrijken en dat dit voor het 

Europees Parlement een kwestie is waar 

niet aan getornd kan worden; benadrukt 

dat het bbp een van de parameters moet 

blijven voor de toewijzing van middelen in 

het kader van het cohesiebeleid, maar is 

van mening dat dit moet worden aangevuld 
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met een reeks sociale, milieu- en 

demografische indicatoren om beter 

rekening te houden met nieuwe vormen 

van ongelijkheid tussen en binnen regio's 

in alle lidstaten; is ervan overtuigd dat het 

verstrekken van toereikende steun aan 

regio's met een gemiddeld inkomen een 

enorme uitdaging vormt voor het 

toekomstige cohesiebeleid om de positieve 

ontwikkeling van deze regio's vast te 

houden, en dat met het cohesiebeleid de 

ongelijkheden tussen en binnen regio's 

moeten worden weggewerkt maar 

tegelijkertijd moet worden voorkomen dat 

kwetsbare gebieden uit de boot vallen, 

door te overwegen het toepassingsgebied 

en het deel van de fondsen dat 

beschikbaar is voor de categorie 

overgangsregio's uit te breiden; is 

bovendien voorstander van handhaving in 

de nieuwe programmeringsperiode van de 

elementen die het cohesiebeleid in het 

huidige MFK moderner en meer 

resultaatgericht hebben gemaakt, namelijk 

de thematische concentratie en het 

prestatiekader; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/121 

Amendement  121 

Martina Michels, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, 

Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Liadh Ní Riada, 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 90 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  90 bis. herhaalt zijn standpunt dat het 

cohesiebeleid niet mag worden 

onderworpen aan voorwaarden op 

Europees niveau die niet kunnen worden 

beïnvloed door lokale en regionale 

autoriteiten en andere begunstigden; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/122 

Amendement  122 

Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Liadh 

Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Martina Michels 

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 90 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  90 ter. is van mening dat in het volgende 

MFK voldoende middelen moeten worden 

uitgetrokken voor de bewerkstelliging van 

economische, sociale en territoriale 

cohesie in de ultraperifere regio's van de 

Unie alsook voor specifieke maatregelen 

in deze regio's zoals bepaald in artikel 349 

VWEU, in overeenstemming met de 

doelstellingen en beginselen die vermeld 

staan in de mededeling van de Commissie 

over een vernieuwd en versterkt 

strategisch partnerschap met de 

ultraperifere regio's van de EU; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/123 

Amendement  123 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 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 91 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

91. hecht groot belang aan de 

verbintenissen die voortvloeien uit artikel 

9 VWEU inzake de verwezenlijking van 
een sociaal Europa en de uitvoering van de 

Europese pijler van sociale rechten op 

basis van de duurzame groei van een zeer 

concurrerende sociale markteconomie, 

waarbij wordt gemikt op volledige 

werkgelegenheid en sociale vooruitgang, 

en de gelijkheid tussen vrouwen en 

mannen, de solidariteit tussen de generaties 

en de bescherming van de rechten van het 

kind zoals verankerd in het Verdrag 

worden bevorderd; wijst erop dat om die 

uitvoering mogelijk te maken het sociale 

beleid naar behoren moet worden 

gefinancierd, en onderstreept de hieruit 

voortvloeiende behoefte aan versterking 

van de bestaande instrumenten die hieraan 

bijdragen, in het bijzonder het ESF, het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, het 

Fonds voor Europese hulp aan de meest 

behoeftigen, het EFG en het EaSI-

programma; dringt erop aan dat deze 

instrumenten worden beschermd in het 

volgende MFK en hoofdzakelijk via 

subsidies blijven functioneren; 

91. hecht groot belang aan de 

heroriëntatie van het Europese project om 

een sociaal Europa en de Europese pijler 

van sociale rechten tot stand te brengen, 

waarbij wordt gemikt op volledige 

werkgelegenheid en sociale vooruitgang, 

en de gelijkheid tussen vrouwen en 

mannen, de solidariteit tussen de 

verschillende generaties en de bescherming 

van de rechten van het kind zoals 

verankerd in het VWEU worden 

bevorderd; wijst erop dat om die uitvoering 

mogelijk te maken het sociale beleid naar 

behoren moet worden gefinancierd, en 

onderstreept de hieruit voortvloeiende 

behoefte aan versterking van de bestaande 

instrumenten die hieraan bijdragen, in het 

bijzonder het ESF, het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, het 

Fonds voor Europese hulp aan de meest 

behoeftigen, het EFG en het EaSI-

programma; dringt erop aan dat deze 

instrumenten niet alleen worden 

beschermd in het volgende MFK maar ook 

financieel worden versterkt om aan te 

sluiten bij de doelstellingen ervan en 

hoofdzakelijk via subsidies blijven 

functioneren; 
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Or. en 



 

AM\1148071NL.docx  PE616.074v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

8.3.2018 A8-0048/124 

Amendement  124 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, 

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 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; dringt erop aan dat het ESF 

de overgang naar een kringloopeconomie 

moet ondersteunen door ondersteuning 

aan te bieden en te bevorderen voor de 

opleiding van werknemers; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/125 

Amendement  125 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 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 99 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  99 bis. wijst erop dat 

vrijhandelsovereenkomsten niet alleen de 

werkgelegenheid terugdringen, vooral in 

de landbouw, maar vaak ook de 

economische en sociale cohesie in het 

gedrang brengen en het onbehagen onder 

werknemers en de ontevredenheid bij de 

bevolking in het algemeen aanwakkeren; 

is van mening dat een coherente strategie 

van solidair protectionisme het risico op 

uitbesteding zou beperken en de 

voorwaarden zou scheppen voor de 

herplaatsing van de industriële productie 

binnen de EU; benadrukt het belang van 

een echt industrieel beleid in de hele Unie 

waarmee duurzame en inclusieve groei 

teweeggebracht wordt; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/126 

Amendement  126 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, 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 99 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  99 ter. is, gezien de humanitaire 

noodsituatie die voortkomt uit de crisis in 

verband met de opvang van migranten, 

van mening dat de repressieve 

agentschappen van de Unie moeten 

worden aangevuld met een EU-

agentschap dat een mandaat heeft voor de 

bescherming van personen, humanitaire 

hulp en reddingsoperaties, waarmee de 

fundamentele rechten van eenieder 

worden gewaarborgd, zowel van burgers 

als van niet-burgers van de Unie; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/127 

Amendement  127 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 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 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; 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; verwerpt elke 

poging om de GLB-kosten opnieuw op 

nationaal niveau onder te brengen, en 

benadrukt dat er mechanismen nodig zijn 
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voor de overheidsregulering van de 

productie en markten om eerlijkere 

producentenprijzen en een stabiel en 

fatsoenlijk inkomen voor landbouwers te 

garanderen; 

Or. en 

 

 


