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8.11.2018 A8-0358/78 

Amendement  78 

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

Le Hyaric, 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 MFK 2021-2027 – Standpunt van het Parlement met betrekking 

tot een akkoord 

(2018/0166R) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 – wijziging 4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Indien gebruik moet worden 

gemaakt van de garanties die zijn 

verleend binnen de algemene begroting 

van de Unie voor financiële bijstand aan 

lidstaten die is goedgekeurd 

 1,] van 

Verordening (EU) nr. [xxx/201x] van het 

Europees Parlement en de Raad17 (hierna 

"het Financieel Reglement" genoemd), 

dient het noodzakelijke bedrag ter 

beschikking te worden gesteld boven de 

maxima van de vastleggings- en 

betalingskredieten van het MFK met 

inachtneming van het maximum van de 

eigen middelen. 

Schrappen 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/79 

Amendement  79 

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

Le Hyaric, 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 MFK 2021-2027 – Standpunt van het Parlement met betrekking 

tot een akkoord 

(2018/0166R) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 – wijziging 7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De volgende speciale instrumenten 

zijn noodzakelijk om de Unie in staat te 

stellen op specifieke onvoorziene 

omstandigheden te reageren, of om de 

financiering van duidelijk omschreven 

uitgaven mogelijk te maken die niet 

zouden kunnen worden gefinancierd 

binnen de grenzen van de beschikbare 

maxima voor één of meer 

uitgavenrubrieken als in het MFK 

vastgesteld, en aldus de 

begrotingsprocedure vlot te doen verlopen: 

het Europees Fonds voor aanpassing aan de 

globalisering, het Solidariteitsfonds van de 

Europese Unie, de reserve voor noodhulp, 

de overkoepelende marge voor 

vastleggingen (reserve van de Unie), het 

flexibiliteitsinstrument en de marge voor 

onvoorziene uitgaven. De reserve voor 

noodhulp is niet bedoeld voor het 

aanpakken van de gevolgen van 

marktgerelateerde crises die de 

landbouwproductie of -distributie treffen. 

Er moeten daarom specifieke bepalingen 

worden vastgesteld om 

vastleggingskredieten en bijbehorende 

(7) De volgende speciale instrumenten 

zijn noodzakelijk om de Unie in staat te 

stellen op specifieke onvoorziene 

omstandigheden te reageren, of om de 

financiering van duidelijk omschreven 

uitgaven mogelijk te maken die niet 

zouden kunnen worden gefinancierd 

binnen de grenzen van de beschikbare 

maxima voor één of meer 

uitgavenrubrieken als in het MFK 

vastgesteld, en aldus de 

begrotingsprocedure vlot te doen verlopen: 

het Europees Fonds voor aanpassing aan de 

globalisering, het Solidariteitsfonds van de 

Europese Unie, de reserve voor noodhulp, 

de overkoepelende marge voor 

vastleggingen (reserve van de Unie), het 

flexibiliteitsinstrument, het 

steunprogramma voor uitstap uit de euro 
en de marge voor onvoorziene uitgaven. 

De reserve voor noodhulp is niet bedoeld 

voor het aanpakken van de gevolgen van 

marktgerelateerde crises die de 

landbouwproductie of -distributie treffen. 

Er moeten daarom specifieke bepalingen 

worden vastgesteld om 
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betalingskredieten in de begroting op te 

nemen welke de in het MFK vastgestelde 

maxima overschrijden wanneer het 

noodzakelijk is speciale instrumenten in te 

zetten. 

vastleggingskredieten en bijbehorende 

betalingskredieten in de begroting op te 

nemen welke de in het MFK vastgestelde 

maxima overschrijden wanneer het 

noodzakelijk is speciale instrumenten in te 

zetten. 

Or. pt 

 

... 
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8.11.2018 A8-0358/80 

Amendement  80 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Barbara Spinelli, 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 MFK 2021-2027 – Standpunt van het Parlement met betrekking 

tot een akkoord 

(2018/0166R) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 – wijziging 9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Er moeten regels worden opgesteld 

voor andere situaties die een aanpassing 

van het MFK kunnen vereisen. Deze 

aanpassingen kunnen verband houden met 

de vertraagde goedkeuring van nieuwe 

regels of programma's in gedeeld beheer, 

of met overeenkomstig de desbetreffende 

basishandelingen goedgekeurde 

maatregelen verbonden aan behoorlijk 

economisch bestuur of de bescherming 

van de begroting van de Unie in geval van 

algemene tekortkomingen op het gebied 

van de rechtsstaat in de lidstaten. 

(9) Er moeten regels worden opgesteld 

voor andere situaties die een aanpassing 

van het MFK kunnen vereisen. Deze 

aanpassingen kunnen verband houden met 

de vertraagde goedkeuring van nieuwe 

regels of programma's in gedeeld beheer. 

Or. pt 

 

 


