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8.11.2018 A8-0358/54 

Amendement  54 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

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. 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 niveau 

van het MFK niet voldoende is om 

tegemoet te komen aan de werkelijke 

behoeften van de lidstaten of aan de 

wensen van hun werkenden en burgers, 

en daarom verworpen moet worden; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/55 

Amendement  55 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes,  

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

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 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. verklaart bovendien gekant te zijn 

tegen elke vermindering van het niveau 

van het reeds lang bestaande EU-beleid 

dat in de Verdragen is verankerd, zoals 

het cohesiebeleid en het 

gemeenschappelijk landbouw- en 

visserijbeleid; is met name gekant tegen 

elke ingrijpende bezuiniging die een 

negatieve impact zal hebben op de aard en 

doelstellingen zelf van deze 

beleidsterreinen, bijvoorbeeld de 

voorgestelde bezuinigingen voor het 

Cohesiefonds of voor het Europees 

Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling; verzet zich in dit 

kader tegen het voorstel het Europees 

Sociaal Fonds Plus (ESF+) te verlagen 

ondanks het verruimde toepassingsgebied 

ervan en de opname van de vier bestaande 

sociale programma's, met name het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 

4. verklaart bovendien sterk gekant te 

zijn tegen elke vermindering van het 

niveau, in absolute dan wel relatieve zin, 

voor economische, sociale en territoriale 

cohesie, en van de hoogte van de steun 

voor de sectoren landbouw en visserij; 

veroordeelt in het bijzonder verlagingen 

die een negatief effect op deze terreinen 

zullen hebben, zoals de voorgestelde 

bezuinigingen voor het Europees Fonds 

voor regionale ontwikkeling, het 

Cohesiefonds, het Europees 

landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling, het Europees 

Fonds voor maritieme zaken en visserij en 

het Europees Landbouwgarantiefonds; 

verzet zich in dit kader tegen het voorstel 

het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) te 

verlagen; roept tot een versterking van het 

Programma van speciaal op een afgelegen 

en insulair karakter afgestemde 

maatregelen (POSEI) en met name tot de 

oprichting van een specifiek 

subprogramma binnen POSEI ter 

ondersteuning van het vervoer; 

Or. en 
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