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8.3.2018 A8-0048/136 

Amendement  136 

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

Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 

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 109 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  109 bis. is tegen het samenvoegen 

van alle externe instrumenten tot één 

instrument omdat het democratisch 

toezicht, de traceerbaarheid van de 

middelen en de uitgaven en de 

parlementaire controle daardoor zullen 

worden belemmerd en nog meer zullen 

worden beperkt; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/137 

Amendement  137 

Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Martina Michels, João 

Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Neoklis Sylikiotis, 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 111 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

111. is van mening dat de opneming 

van een nieuwe rubriek "Veiligheid, vrede 

en stabiliteit voor iedereen" zou laten zien 

dat de Unie prioriteit geeft aan deze 

opkomende beleidsverantwoordelijkheid, 

de specifieke aard daarvan erkent en 

samenhang tussen de interne en externe 

dimensie ervan tot stand brengt; 

Schrappen 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/138 

Amendement  138 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Merja 

Kyllönen, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, 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 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;  

Schrappen 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/139 

Amendement  139 

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

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels, 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 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. verwerpt het voorstel dat het 

volgende MFK de oprichting van een 

Europese defensie-unie moet ondersteunen; 

is tegen een verdere militarisering van de 

EU, tegen de verdere ontwikkeling van 

een EU-programma voor 

defensieonderzoek en een industrieel 

ontwikkelingsprogramma voor defensie en 

bewapening (EDIDP) en tegen de 

oprichting van een militair-industrieel 

complex van de EU; is ook tegen de 

samenvoeging van interne en externe 

veiligheid en het ondergeschikt maken 

van het handels-, ontwikkelings- en 

energiebeleid aan het GBVB/GVDB; 

benadrukt in dit verband dat de EU 

opnieuw een strikt civiele speler moet 

worden en prioriteiten moet bevorderen 

zoals armoedebestrijding, de 

verwezenlijking van de duurzame-

ontwikkelingsdoelstellingen, vreedzame 

conflictoplossing, wapenbeheersing, het 

NPV-stelsel en volledige nucleaire 

ontwapening, eerlijke handel en 

evenwichtige economische betrekkingen; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/140 

Amendement  140 

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

Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 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 113 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  113 bis. betreurt ten zeerste dat de 

brexit als aanleiding heeft gediend voor 

een grotere en snellere militarisering van 

de EU die moet leiden tot een militaire 

unie en een EU-leger; is tegen de 

deelname van de lidstaten aan het 

Europese beleid inzake militaire 

vermogens en bewapening, zoals 

permanente gestructureerde 

samenwerking (PESCO), die ook 

schadelijk is voor het consensusbeginsel 

van het GBVB/GVDB; is tegen de aan de 

gang zijnde versterking en ondersteuning 

van de defensie- en wapenindustrie; 

benadrukt dat de oprichting van het 

Europees Defensiefonds, het 

EU-defensieprogramma en het 

EU-programma voor defensieonderzoek 

in strijd zijn met artikel 41, lid 2, VEU, 

dat bepaalt dat uitgaven die voortvloeien 

uit operaties die gevolgen hebben op 

militair of defensiegebied niet ten laste 

van de begroting van de Unie mogen 

komen; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/141 

Amendement  141 

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

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, 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 114 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

114. vraagt om een herbeoordeling van 

alle uitgaven voor externe veiligheid, nu 

er meer aandacht is voor veiligheid en 

defensie in de Unie; ziet met name uit 

naar een hervorming van het 

Athenamechanisme en van de 

Vredesfaciliteit voor Afrika na de 

opneming van het EOF in de begroting; is 

ingenomen met de recente verbintenissen 

van de lidstaten in het kader van de 

permanente gestructureerde 

samenwerking en vraagt de vicevoorzitter 

van de Commissie/hoge 

vertegenwoordiger van de Unie voor 

buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 

(vv/hv) en de Commissie verduidelijking te 

verschaffen over de toekomstige 

financiering daarvan; dringt aan op een 

vervolgprogramma voor het instrument 

voor bijdrage aan stabiliteit en vrede dat 

gericht is op crisisrespons en 

capaciteitsopbouw voor veiligheid en 

ontwikkeling, waarbij een juridisch solide 

oplossing voor de militaire 

capaciteitsopbouw moet worden 

gevonden; 

114. Schrappen 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/142 

Amendement  142 

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 114 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  114 bis. betreurt dat 

EU-instrumenten voor veiligheid en 

defensie zoals het Athenamechanisme en 

de Vredesfaciliteit voor Afrika gelinkt zijn 

aan het ontwikkelingsbeleid of aan het 

EOF; is ingenomen met de recente 

verbintenissen van de lidstaten in het 

kader van de permanente gestructureerde 

samenwerking en vraagt de vicevoorzitter 

van de Commissie/hoge 

vertegenwoordiger van de Unie voor 

buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 

(VV/HV) en de Commissie de toekomstige 

financiering daarvan toe te lichten; dringt 

aan op een vervolgprogramma van het 

instrument voor bijdrage aan stabiliteit en 

vrede dat gericht is op crisisrespons en 

capaciteitsopbouw op humanitair en 

ontwikkelingsgebied; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/143 

Amendement  143 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Takis 

Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Liadh Ní 

Riada, Dimitrios Papadimoulis, 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 120 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

120. benadrukt dat de beëindiging van 

discriminatie alsmede genderongelijkheid 

en geweld op basis van geslacht cruciaal is, 

wil de EU haar toezeggingen met 

betrekking tot een inclusief Europa gestand 

doen; is daarom voorstander van 

gendermainstreaming en een engagement 

voor gendergelijkheid op alle 

beleidsterreinen van de EU in het nieuwe 

MFK, en van een sterkere 

begrotingsdimensie bij de bestrijding van 

alle vormen van discriminatie, met 

bijzondere aandacht voor de 

genderdimensie in het migratie- en 

asielbeleid en in het externe beleid van de 

EU; 

120. benadrukt dat de beëindiging van 

discriminatie alsmede genderongelijkheid 

en geweld op basis van geslacht, en de 

toepassing van het beginsel van gelijk 

loon voor gelijk werk cruciaal zijn, wil de 

EU haar toezeggingen met betrekking tot 

een inclusief Europa gestand doen; is 

daarom voorstander van 

gendermainstreaming en een engagement 

voor gendergelijkheid op alle 

beleidsterreinen van de EU in het nieuwe 

MFK, en van een sterkere 

begrotingsdimensie bij de bestrijding van 

alle vormen van discriminatie, met 

bijzondere aandacht voor de 

genderdimensie in het migratie- en 

asielbeleid en in het externe beleid van 

de EU; 

Or. en 

 

 


