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8.11.2018 A8-0358/35 

Amendement  35 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez  

Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 – Standpunt van het 

Parlement met betrekking tot een akkoord 

(2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. onderstreept dat het voorstel van 

de Commissie inzake het algemene niveau 

van het komende MFK, dat is vastgesteld 

op 1,08 % van het bni van de EU-27 

(ofwel 1,11 % na de opname van het 

Europees Ontwikkelingsfonds), wat het 

percentage van het bni betreft, in reële 

termen lager is dan het niveau van het 

huidige MFK; is van oordeel dat het 

voorgestelde MFK-niveau de Unie niet in 

staat zal stellen aan haar politieke 

verbintenissen te voldoen en op 

belangrijke toekomstige uitdagingen in te 

spelen; is derhalve voornemens te 

onderhandelen over de noodzakelijke 

verhoging; 

3. herinnert eraan dat, zoals het Plan 

Werner in 1970 en de verslagen-

MacDougall in 1977 al vermeldden, voor 

de Unie een grotere stijging van middelen 

nodig is, alleen al om de weg te bereiden 

voor het overbruggen van de verschillen 

die worden veroorzaakt door de 

eengemaakte markt en de huidige 

economische architectuur; wijzigt daarom 

formeel zijn standpunt over het niveau 

van het MFK 2021-2027, dat moet worden 

vastgesteld op 4 074,1 miljard EUR in 

prijzen van 2018, wat neerkomt op 4 % 

van het bni van de EU-27, om te zorgen 

voor een financieringsniveau voor 

belangrijke EU-beleidsterreinen dat hen 

in staat stelt hun taken en doelstellingen 

te vervullen; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/36 

Amendement  36 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 – Standpunt van het 

Parlement met betrekking tot een akkoord 

(2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 30 bis. dringt erop aan een einde te 

maken aan het huidige systeem van 

maxima en het MFK om te vormen tot een 

flexibel en georganiseerd systeem van 

programmaplanning op EU-niveau, 

waardoor de te volgen actielijnen 

voldoende middelen krijgen; is van 

mening dat de EU-instellingen de 

uitgavenplafonds gedurende de hele 

cyclus in acht moeten nemen en de 

tekorten moeten compenseren met 

overschotten binnen de MFK-periode; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/37 

Amendement  37 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 – Standpunt van het 

Parlement met betrekking tot een akkoord 

(2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 47 bis. dringt aan op een werkelijk 

doeltreffende bestrijding van 

belastingontduiking en -ontwijking, met 

de invoering van afschrikkende sancties, 

voor offshore-gebieden en voor degenen 

die dergelijke activiteiten mogelijk maken 

of bevorderen, met name en als eerste 

stap, voor degenen die actief zijn op het 

Europese vasteland; is van mening dat de 

lidstaten moeten samenwerken door een 

gecoördineerd systeem van toezicht op het 

kapitaalverkeer op te zetten om 

belastingontduiking, belastingontwijking 

en het witwassen van geld te bestrijden; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/38 

Amendement  38 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy, Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 – Standpunt van het 

Parlement met betrekking tot een akkoord 

(2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. is voornemens een toereikend 

niveau van financiering te waarborgen op 

basis van het voorstel van de Commissie 

inzake "Migratie en grensbeheer" 

(rubriek 4) en "Veiligheid en defensie", 

met inbegrip van crisisrespons 

(rubriek 5); herhaalt het standpunt dat 

het sinds geruime tijd huldigt, namelijk 

dat extra politieke prioriteiten gepaard 

moeten gaan met extra financiële 

middelen, teneinde de bestaande 

beleidsmaatregelen en programma's en de 

financiering ervan in het kader van het 

MFK niet te ondermijnen; 

18. dringt erop aan dat, gezien de 

urgentie en de impact van het proces van 

klimaatverandering dat nu aan de gang is, 

prioriteit wordt gegeven aan de EU-

programma's die bijdragen tot de 

algemene toepassing van nieuwe 

productiesystemen op basis van schone, 

hernieuwbare energie, afgestemd op 

technologieën, grondstoffen en 

productieprocessen die de productie van 

afval en broeikasgasemissies beperken; is 

van mening dat alle programma's die 

verband houden met de overgang naar 

een nieuw productiemodel moeten worden 

versterkt met middelen die tot nu toe voor 

militaire doeleinden zijn gebruikt en die 

in het nieuwe meerjarig financieel kader 

volledig moeten worden herschikt; dringt 

erop aan dat alle EU-programma's op 

defensiegebied volledig worden stopgezet; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/39 

Amendement  39 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 – Standpunt van het 

Parlement met betrekking tot een akkoord 

(2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. dringt aan op een nieuwe 

benadering van het investeringsbeleid, 

met inbegrip van alle EU-

investeringsmechanismen in het kader 

van het MFK; is van mening dat deze 

mechanismen gebaseerd moeten zijn op 

eenvoudige overheidsinvesteringen, 

nieuwe en fatsoenlijke banen moeten 

bevorderen in het kader van 

investeringsprogramma's die zijn 

afgestemd op een nieuwe energietransitie 

op basis van schone en hernieuwbare 

energiebronnen, en een echt 

convergentieproces in Europa; is van 

mening dat zij ook moeten fungeren als 

automatische dempingsmechanismen 

door middel van indicatoren die erop 

gericht zijn de onevenwichtigheden in het 

externe evenwicht van de lidstaten te 

compenseren; is van mening dat dit zal 

leiden tot meer en betere investeringen in 

lidstaten met een extern tekort, terwijl in 

lidstaten met een overschot de reële lonen 

moeten stijgen; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/40 

Amendement  40 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 – Standpunt van het 

Parlement met betrekking tot een akkoord 

(2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 39 bis. stelt een overgangsproces voor om 

het tot nu toe gangbare nationale 

bijdragesysteem te corrigeren; is van 

mening dat dit proces gebaseerd moet zijn 

op een nieuwe regeling voor fiscale 

samenwerking tussen de lidstaten in 

overeenstemming met meer progressieve 

belastingstelsels; is van mening dat het 

stelsel van eigen middelen van de EU een 

verdelingscriterium moet bevatten dat 

gerelateerd is aan het inkomen per hoofd 

van de bevolking, en dat dit betekent dat 

de centrale lidstaten, die dankzij de 

economische structuur van de eurozone 

profiteren van hun 

betalingsbalansoverschotten, een grotere 

bijdrage moeten leveren om de ongelijke 

Europese arbeidsverdeling te 

compenseren, waardoor reële 

convergentie in heel Europa mogelijk 

wordt; 

Or. en 

 

 


