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9.11.2018 A8-0358/56 

Amendement  56 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

Parlement met betrekking tot een akkoord 

(2018/0166R(APP)) 

Ontwerp van tussentijds verslag 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerp van tussentijds verslag Amendement 

 4 bis. verwerpt de in dit MFK gehuldigde 

neoliberale politieke lijn, met name inzake 

het cohesiebeleid, de 

investeringsprogramma's en de toetreding 

van kandidaat-lidstaten; herhaalt in dit 

verband volledig gekant te zijn tegen de 

aan het cohesiebeleid opgelegde macro-

economische voorwaarden die vervat zijn 

in de voorgestelde gemeenschappelijke 

bepalingen betreffende het EFRO, het 

ESF+, het Cohesiefonds en het EFMZV, 

en het steunprogramma voor structurele 

hervormingen en de in het kader van 

pretoetredingssteun opgelegde 

voorwaarden te verwerpen; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/57 

Amendement  57 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

Parlement met betrekking tot een akkoord 

(2018/0166R(APP)) 

Ontwerp van tussentijds verslag 

Paragraaf 4 ter (nieuw) 

 

 

Ontwerp van tussentijds verslag Amendement 

 4 ter. laakt dat het meerjarig financieel 

kader 2021-2027 wordt gekenmerkt door 

een aangescherpte keuze voor een 

militaristische, oorlogszuchtige en op 

veiligheid gerichte benadering, en 

racistisch en xenofoob van inslag is 

inzake migratie, ten koste van de vrede en 

solidariteit tussen volkeren; verwerpt in 

dit verband de voorgenomen forse 

verhoging van de kredieten voor defensie 

en veiligheid; vraagt dan ook dat de 

kredieten voor het Fonds voor interne 

veiligheid, het Europees Defensiefonds, 

het gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid, militaire mobiliteit en 

het instrument voor nabuurschapsbeleid, 

ontwikkeling en internationale 

samenwerking integraal worden 

toegewezen aan beleidsmaatregelen ter 

ondersteuning van economische, sociale 

en territoriale cohesie, kleine en 

middelgrote landbouwbedrijven, 

kleinschalige visserij en industriële 

ontwikkeling, met name in landen met een 

kleinere industriële capaciteit, alsook aan 

de opvang en integratie van migranten; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/58 

Amendement  58 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

Parlement met betrekking tot een akkoord 

(2018/0166R(APP)) 

Ontwerp van tussentijds verslag 

Paragraaf 4 quater (nieuw) 

 

 

Ontwerp van tussentijds verslag Amendement 

 4 quater. onderstreept dat de toepassing 

van "thematische concentratie" in de 

praktijk averechts heeft uitgepakt en dat 

niet is aangetoond dat "thematische 

concentratie" een positieve bijdrage heeft 

geleverd aan de doelstelling om de 

regionale verschillen te verkleinen, want 

uit sommige onderzoeken blijkt dat de in 

de huidige thematische concentratie 

vervatte beleidsdoelstellingen de regionale 

verschillen hebben verergerd, zoals die 

tussen grote stedelijke gebieden en de rest 

van de EU, of zelfs tussen landen met een 

bbp per hoofd van de bevolking boven het 

EU-gemiddelde en de cohesielanden; pleit 

er daarom voor dat elke lidstaat meer 

autonomie en flexibiliteit krijgt om het 

nieuwe meerjarig financieel kader te 

beheren, en verwerpt een verdere 

centralisering en bureaucratisering van 

de gemeenschappelijke uitvoeringsregels; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/59 

Amendement  59 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

Parlement met betrekking tot een akkoord 

(2018/0166R(APP)) 

Ontwerp van tussentijds verslag 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerp van tussentijds verslag Amendement 

 10 bis. benadrukt dat voor het besluit over 

het MFK 2021-2027 unanimiteit van de 

lidstaten in de Raad vereist is; acht dit 

beginsel van essentieel belang om te 

waarborgen dat het goedgekeurde MFK 

voor alle lidstaten aanvaardbaar is, en te 

voorkomen dat een voorstel door een 

meerderheid tegen de wil van een 

minderheid van de lidstaten wordt 

doorgedrukt; verwerpt daarom elke 

poging om bij het besluit over het MFK 

het unanimiteitsbeginsel te laten varen; 

Or. pt 

 

 


