
 

AM\1168676NL.docx  PE624.234v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

8.11.2018 A8-0358/81 

Amendement  81 

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

Couso Permuy, Ángela Vallina, Emmanuel Maurel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 – Standpunt van het Parlement met betrekking 

tot een akkoord 

(2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 – wijziging 15 bis (nieuw) 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk 1 – artikel 2 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Wanneer gebruik moet worden 

gemaakt van een garantie voor financiële 

bijstand aan lidstaten die is goedgekeurd 

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

"het Financieel Reglement" genoemd), 

wordt het benodigde bedrag ter 

beschikking gesteld boven de in het MFK 

vastgestelde maxima. 

Schrappen 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/82 

Amendement  82 

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

Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 – Standpunt van het Parlement met betrekking 

tot een akkoord 

(2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 – wijziging 17 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk 1 – artikel 3 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Voor elk van de door het MFK 

bestreken jaren mag het totaalbedrag van 

de benodigde kredieten voor betalingen, na 

jaarlijkse aanpassing en met inachtneming 

van andere aanpassingen en herzieningen, 

en het bepaalde in artikel 2, leden 2 en 3, 

niet tot een hoger afroepingspercentage van 

de eigen middelen leiden dan het 

maximum dat is vastgesteld 

overeenkomstig het geldende besluit van 

de Raad betreffende het stelsel van eigen 

middelen van de Europese Unie (hierna 

"het eigenmiddelenbesluit" genoemd), dat 

is vastgesteld overeenkomstig artikel 311, 

derde alinea, VWEU. 

4. Voor elk van de door het MFK 

bestreken jaren mag het totaalbedrag van 

de benodigde kredieten voor betalingen, na 

jaarlijkse aanpassing en met inachtneming 

van andere aanpassingen en herzieningen, 

en het bepaalde in artikel 2, leden 2 en 3, 

niet tot een hoger afroepingspercentage van 

de eigen middelen leiden dan het 

maximum dat is vastgesteld 

overeenkomstig het geldende besluit van 

de Raad betreffende het stelsel van eigen 

middelen van de Europese Unie (hierna 

"het eigenmiddelenbesluit" genoemd), dat 

is vastgesteld overeenkomstig artikel 311, 

derde alinea, VWEU, behalve in 

uitzonderlijke gevallen, die met de Raad 

moeten worden besproken. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/83 

Amendement  83 

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

Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 – Standpunt van het Parlement met betrekking 

tot een akkoord 

(2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 – wijziging 18 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk 2 – artikel 3 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Indien nodig worden de in het MFK 

vastgestelde maxima verlaagd om ervoor te 

zorgen dat het overeenkomstig het 

geldende eigenmiddelenbesluit 

vastgestelde maximum van de eigen 

middelen in acht wordt genomen. 

5. Indien nodig worden de in het MFK 

vastgestelde maxima verlaagd om ervoor te 

zorgen dat het overeenkomstig het 

geldende eigenmiddelenbesluit 

vastgestelde maximum van de eigen 

middelen in acht wordt genomen, behalve 

in uitzonderlijke gevallen, die met de 

Raad moeten worden besproken. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/84 

Amendement  84 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 – Standpunt van het Parlement met betrekking 

tot een akkoord 

(2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 – wijziging 19 bis (nieuw) 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk 2 – artikel 6 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het totale netto-effect van de in 

lid 2 bedoelde aanpassingen, ongeacht of 

het positief of negatief is, mag niet meer 

dan 4 miljard EUR bedragen. 

3. Het totale netto-effect van de in 

lid 2 bedoelde aanpassingen mag, als het 

negatief is, niet meer dan 4 miljard EUR 

bedragen. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/85 

Amendement  85 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 – Standpunt van het Parlement met betrekking 

tot een akkoord 

(2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 – wijziging 21 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk 2 – artikel 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer een schorsing van 

begrotingsvastleggingen betreffende de 

fondsen van de Unie overeenkomstig de 

desbetreffende basishandelingen wordt 

opgeheven in de context van maatregelen 

in verband met gezond 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, worden 

de bedragen van de geschorste 

vastleggingen naar de volgende jaren 

overgedragen en worden de 

desbetreffende maxima van het MFK 

dienovereenkomstig aangepast.  

Kredieten die zijn geschorst voor jaar n, 

kunnen na jaar n+2 niet opnieuw op de 

begroting worden opgevoerd. 

Schrappen 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/86 

Amendement  86 

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 

Tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 – Standpunt van het Parlement met betrekking 

tot een akkoord 

(2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 – wijziging 21 bis (nieuw) 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk 2 – artikel 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Indien na 1 januari 2021 nieuwe regels of 

programma's in gedeeld beheer voor de 

Structuurfondsen, het Cohesiefonds, het 

Europees Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling, het Europees 

Fonds voor maritieme zaken en visserij, het 

Fonds voor asiel en migratie, het Fonds 

voor interne veiligheid en het instrument 

voor grensbeheer en visa in het kader van 

het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer 
worden vastgesteld, worden de toegewezen 

bedragen die in 2021 niet zijn gebruikt, in 

gelijke delen naar de jaren 2022 tot en met 

2025 overgedragen en worden de 

betrokken maxima van het MFK 

dienovereenkomstig aangepast. 

Indien na 1 januari 2021 nieuwe regels of 

programma's in gedeeld beheer voor de 

Structuurfondsen, het Cohesiefonds, het 

Europees Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling, het Europees 

Fonds voor maritieme zaken en visserij en 

het Fonds voor asiel en migratie worden 

vastgesteld, worden de toegewezen 

bedragen die in 2021 niet zijn gebruikt, in 

gelijke delen naar de jaren 2022 tot en met 

2025 overgedragen en worden de 

betrokken maxima van het MFK 

dienovereenkomstig aangepast. 

Or. pt 

(...) 
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8.11.2018 A8-0358/87 

Amendement  87 

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 

Tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 – Standpunt van het Parlement met betrekking 

tot een akkoord 

(2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 – wijziging 22 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk 3 – artikel 10 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Solidariteitsfonds van de 

Europese Unie, waarvan de doelstellingen 

en het toepassingsgebied zijn vastgesteld in 

Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de 

Raad, mag het jaarlijkse maximumbedrag 

van 600 miljoen EUR (prijzen van 2018) 

niet overschrijden. Op 1 oktober van elk 

jaar is ten minste een vierde van dat 

jaarlijkse bedrag nog beschikbaar om de 

behoeften te dekken die tot het einde van 

het begrotingsjaar ontstaan. Het in jaar n 

niet gebruikte deel van het jaarlijkse 

bedrag kan tot jaar n+1 worden gebruikt. 

Het deel van het jaarlijkse bedrag uit het 

voorgaande jaar wordt het eerst 

aangesproken. Het gedeelte van het bedrag 

van jaar n dat in jaar n+1 niet is gebruikt, 

vervalt. 

1. Het Solidariteitsfonds van de 

Europese Unie, waarvan de doelstellingen 

en het toepassingsgebied zijn vastgesteld in 

Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de 

Raad, mag het jaarlijkse maximumbedrag 

van 1 800 miljoen EUR (prijzen van 2018) 

niet overschrijden, behalve in 

uitzonderlijke gevallen, die met de Raad 

moeten worden besproken. Op 1 oktober 

van elk jaar is ten minste een vierde van 

dat jaarlijkse bedrag nog beschikbaar om 

de behoeften te dekken die tot het einde 

van het begrotingsjaar ontstaan. Het in jaar 

n niet gebruikte deel van het jaarlijkse 

bedrag kan tot jaar n+1 worden gebruikt. 

Het deel van het jaarlijkse bedrag uit het 

voorgaande jaar wordt het eerst 

aangesproken. Het gedeelte van het bedrag 

van jaar n dat in jaar n+1 niet is gebruikt, 

vervalt. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/88 

Amendement  88 

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 

Tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 – Standpunt van het Parlement met betrekking 

tot een akkoord 

(2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 – wijziging 24 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk 3 – artikel 11 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het jaarlijkse bedrag van de reserve 

wordt vastgesteld op 600 miljoen EUR 

(prijzen van 2018) en kan worden 

aangewend tot jaar n+1 overeenkomstig het 

Financieel Reglement. De reserve wordt 

als voorziening opgenomen in de algemene 

begroting van de Unie. Het deel van het 

jaarlijkse bedrag uit het voorgaande jaar 

wordt het eerst aangesproken. Het gedeelte 

van het bedrag van jaar n dat in jaar n+1 

niet is gebruikt, vervalt. 

2. Het jaarlijkse bedrag van de reserve 

wordt vastgesteld op 1 800 miljoen EUR 

(prijzen van 2018) en kan worden 

aangewend tot jaar n+1 overeenkomstig het 

Financieel Reglement. De reserve wordt 

als voorziening opgenomen in de algemene 

begroting van de Unie. Het deel van het 

jaarlijkse bedrag uit het voorgaande jaar 

wordt het eerst aangesproken. Het gedeelte 

van het bedrag van jaar n dat in jaar n+1 

niet is gebruikt, vervalt. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/89 

Amendement  89 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Emmanuel Maurel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 – Standpunt van het Parlement met betrekking 

tot een akkoord 

(2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 – wijziging 29 bis (nieuw) 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk 3 – artikel 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 

Artikel 13 bis 

Steunprogramma voor uitstap uit de euro 

 1. Er moet een steunprogramma voor 

uitstap uit de euro worden opgericht voor 

lidstaten die vrijwillig besluiten uit de euro 

te stappen. 

2. Dit programma moet een 

compensatie bieden voor de schade die de 

toetreding tot en de deelname aan de 

gemeenschappelijke munteenheid heeft 

veroorzaakt, en daarnaast voorzien in 

financiële steun voor de wederinvoering 

van de nationale munt, waarbij eventueel 

daaruit voortvloeiende verstoringen 

worden voorkomen en de vlotte 

normalisering van de economische en 

financiële situatie, de diversifiëring van 

de handelsbetrekkingen en de snelle en 

volledige benutting van het potentieel van 

de nieuwe monetaire situatie worden 

ondersteund. 

Or. pt 


