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8.11.2018 A8-0358/60 

Amendement  60 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

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 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. bevestigt opnieuw zijn formele 

standpunt dat het niveau van het 

MFK 2021-2027 dient te worden 

vastgesteld op 1 324,1 miljard EUR in 

prijzen van 2018, ofwel 1,3 % van het bni 

van de EU-27, teneinde een 

financieringsniveau voor essentiële EU-

beleidsmaatregelen te waarborgen op 

basis waarvan de EU-27 haar missie en 

doelstellingen kan verwezenlijken; 

16. is van mening dat het MFK 2021-

2027 aanzienlijk moet worden verhoogd 

ten opzichte van het voorstel van de 

Commissie en beveelt de Raad aan 

onderhandelingen te beginnen om dit doel 

te bereiken; is van mening dat de 

voorgestelde begroting niet zal volstaan 

om het beginsel van economische, sociale 

en territoriale samenhang ten uitvoer te 

leggen, dat zij zal leiden tot grotere 

asymmetrieën en een dynamiek van 

verschillen tussen de lidstaten, en dat zij 

daarom moet worden verworpen; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/61 

Amendement  61 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 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 17 – punt iii 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

iii. verhoging van het 

financieringsniveau voor de 

vervoersinfrastructuur via de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF-Vervoer); 

iii. verhoging van het 

financieringsniveau voor de 

vervoersinfrastructuur via de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF-Vervoer), en 

tegelijkertijd verhoging van de 

financiering voor nationale, regionale en 

lokale vervoersinfrastructuur en 

duurzame mobiliteit; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/62 

Amendement  62 

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 17 – punt ix 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

ix. handhaving van de financiering 

van het cohesiebeleid voor de EU-27 op 

het niveau van de begroting 2014-2020 in 

reële termen; 

ix. aanzienlijke verhoging van de 

financiering van het cohesiebeleid voor de 

EU-27 tot boven het niveau van de 

begroting 2014-2020 in reële termen; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/63 

Amendement  63 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

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 17 – punt xiv 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

xiv. verhoging van de huidige 

financiering van het programma Creatief 

Europa; 

xiv. verhoging van de huidige 

financiering van het programma Creatief 

Europa en invoering van nieuwe 

programma's en begrotingslijnen ter 

ondersteuning van cultuur; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/64 

Amendement  64 

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 17 – punt xvi 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

xvi. handhaving van de financiering van 

het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

(GLB) voor de EU-27 op het niveau van de 

begroting 2014-2020 in reële termen, en 

tegelijkertijd het oorspronkelijke bedrag 

van de landbouwreserve in de begroting 

opnemen; 

xvi. handhaving van de financiering van 

het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

(GLB) voor de EU-27 op het niveau van de 

begroting 2014-2020 in reële termen en 

tegelijkertijd zorgen voor een herverdeling 

van de betalingen om een eerlijke 

verdeling te garanderen tussen landen, 

productietypes en producenten, de huidige 

verschillen weg te werken en relatief 

gezien te profiteren van de lidstaten met 

de grootste productietekorten en kleine en 

middelgrote producenten, en het 

oorspronkelijke bedrag van de 

landbouwreserve in de begroting opnemen; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/65 

Amendement  65 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

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 17 – punt xvi bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 xvia. versterking van de financiering 

van POSEI en vaststelling van een 

specifiek POSEI-programma ter 

ondersteuning van het vervoer, met een 

krediet dat niet lager mag zijn dan dat van 

het bestaande POSEI-programma; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/66 

Amendement  66 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

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 17 – punt xvii 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

xvii. verhoging van 10 % voor het 

Europees Fonds voor maritieme zaken en 

visserij, overeenkomstig de nieuwe missie 

van het fonds inzake de blauwe economie; 

xvii. verhoging van 10 % voor het 

Europees Fonds voor maritieme zaken en 

visserij, overeenkomstig de nieuwe missie 

van het fonds inzake de blauwe economie, 

zonder de steun voor de visserij te 

verwaarlozen, hetgeen betekent dat er een 

einde moet komen aan de beperkingen op 

de vernieuwing van de vissersvloot, op 

voorwaarde dat de vangstcapaciteit wordt 

aangepast om rekening te houden met de 

beschikbaarheid van de visbestanden en 

de instandhouding daarvan; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/67 

Amendement  67 

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 17 – punt xviii 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

xviii. verdubbeling van de huidige 

financiering voor het Life+-programma, 

met inbegrip van specifieke budgetten voor 

biodiversiteit en het beheer van het Natura 

2000-netwerk; 

xviii. verdubbeling van de huidige 

financiering voor het Life+-programma, 

met inbegrip van specifieke budgetten voor 

biodiversiteit en het beheer van het Natura 

2000-netwerk, en zorgen voor een eerlijke 

verdeling van de financiering over de 

lidstaten; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/68 

Amendement  68 

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 17 – punt xix 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

xix. invoering van een specifieke 

toewijzing (4,8 miljard EUR) voor een 

nieuw fonds voor een rechtvaardige 

energietransitie om de maatschappelijke, 

sociaaleconomische en milieueffecten op 

werknemers en gemeenschappen die 

worden getroffen door de overgang van 

steenkool en koolstofafhankelijkheid aan te 

pakken; 

xix. invoering van een specifieke 

toewijzing (4,8 miljard EUR) voor een 

nieuw fonds voor een rechtvaardige 

energietransitie dat zorgt voor een 

evenwichtige verdeling van de middelen 

over de lidstaten, om de maatschappelijke, 

sociaaleconomische en milieueffecten op 

werknemers en gemeenschappen die 

worden getroffen door de overgang van 

steenkool en koolstofafhankelijkheid aan te 

pakken; 

Or. en 



 

AM\1168620NL.docx  PE624.234v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

8.11.2018 A8-0358/69 

Amendement  69 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Barbara Spinelli, 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 17 – punt xx 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

xx. versterking van het instrument/de 

instrumenten ter ondersteuning van het 

nabuurschaps- en ontwikkelingsbeleid 

(3,5 miljard EUR) ter verdere bevordering 

van de financiering van een 

investeringsplan voor Afrika; 

xx. versterking van het instrument/de 

instrumenten ter ondersteuning van het 

ontwikkelingsbeleid (3,5 miljard EUR) ter 

verdere bevordering van de financiering 

van maatregelen ter bestrijding van 

armoede en ter versterking en 

ontwikkeling van openbare diensten op 

onder meer het gebied van onderwijs, 

gezondheidszorg, sociale zekerheid, water 

en sanitaire basisvoorzieningen, alsmede 

ter ondersteuning van de landbouw en 

industrie in Afrika; 

Or. en 

 

 


