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16.10.2019 A9-0017/24

Amendement 24
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Marisa Matias, José 
Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel 
Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Martina Anderson, Matt Carthy, Stelios Kouloglou
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ervan overtuigd dat het absoluut 
noodzakelijk is om de klimaatuitdaging aan 
te pakken en het milieu zodanig te 
beschermen dat de werkgelegenheid wordt 
bevorderd, nieuwe banen worden 
gecreëerd, het concurrentievermogen wordt 
versterkt, duurzame ontwikkeling wordt 
bevorderd en sociale welvaart wordt 
gewaarborgd; onderstreept de sleutelrol 
van nieuwe en opkomende technologieën 
bij de verwezenlijking van die doelstelling; 
benadrukt dat de Unie het goede voorbeeld 
moet geven en andere landen over de hele 
wereld moet inspireren om verder te 
investeren in klimaatgerelateerde uitgaven; 
is ingenomen met de krachtige oproep tot 
actie van leiders van de Unie tijdens de 
recente klimaattop van de VN en de 
toezeggingen die diverse lidstaten 
recentelijk hebben gedaan om meer geld 
beschikbaar te stellen voor terreinen als 
energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, 
duurzaam vervoer en energie-
infrastructuur; is van mening dat dergelijke 
verklaringen vergezeld moeten gaan van 
concrete maatregelen van de lidstaten, ook 
wanneer zij als Raad beraadslagen;

4. is ervan overtuigd dat het absoluut 
noodzakelijk is om de klimaatuitdaging aan 
te pakken en het milieu zodanig te 
beschermen dat de werkgelegenheid wordt 
bevorderd, nieuwe banen worden 
gecreëerd, het concurrentievermogen wordt 
versterkt, duurzame ontwikkeling wordt 
bevorderd en sociale welvaart wordt 
gewaarborgd, welvaart voor iedereen 
wordt bevorderd, duurzame groei wordt 
gecreëerd en aan een reeks 
maatschappelijke behoeften wordt 
voldaan, waaronder onderwijs, 
gezondheid en sociale bescherming, 
terwijl armoede wordt teruggedrongen; 
onderstreept de sleutelrol van nieuwe en 
opkomende technologieën bij de 
verwezenlijking van die doelstelling; 
benadrukt dat de Unie het goede voorbeeld 
moet geven en andere landen over de hele 
wereld moet inspireren om verder te 
investeren in klimaatgerelateerde uitgaven; 
is ingenomen met de krachtige oproep tot 
actie van leiders van de Unie tijdens de 
recente klimaattop van de VN en de 
toezeggingen die diverse lidstaten 
recentelijk hebben gedaan om meer geld 
beschikbaar te stellen voor terreinen als 
energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, 
duurzaam vervoer en energie-
infrastructuur; is van mening dat dergelijke 
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verklaringen vergezeld moeten gaan van 
concrete maatregelen van de lidstaten, ook 
wanneer zij als Raad beraadslagen;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/25

Amendement 25
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, 
Marisa Matias, José Gusmão, Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina 
Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. pleit daarom voor een Unie-
begroting 2020 waarin een aanzienlijk 
bedrag beschikbaar wordt gesteld voor de 
aanpak van milieu-uitdagingen en 
klimaatverandering, en waarin de huidige 
achterstand ten aanzien van de doelstelling 
om voor de periode 2014-2020 20 % van 
de Uniebegroting te besteden aan klimaat-
gerelateerde maatregelen, wordt ingelopen; 
stelt een aanzienlijke verhoging voor van 
meer dan 2 miljard EUR ten opzichte van 
de OB voor verschillende begrotingslijnen 
in verschillende rubrieken, en met name in 
rubriek 1a, die in grote mate bijdraagt aan 
de doelstelling van klimaatuitgaven; wijst 
deze verhogingen zorgvuldig toe aan 
begrotingslijnen met een uitstekende 
uitvoeringsgraad en de operationele 
capaciteit om de aanvullende kredieten in 
2020 te absorberen;

7. pleit daarom voor een Unie-
begroting 2020 waarin een aanzienlijk 
bedrag beschikbaar wordt gesteld voor de 
aanpak van milieu-uitdagingen en 
klimaatverandering, en waarin de huidige 
achterstand ten aanzien van de doelstelling 
om voor het einde van de periode 2014-
2020 50 % van de Uniebegroting te 
besteden aan klimaat-gerelateerde 
maatregelen, wordt ingelopen; stelt een 
aanzienlijke verhoging voor van meer dan 
2 miljard EUR ten opzichte van de OB 
voor verschillende begrotingslijnen in 
verschillende rubrieken, en met name in 
rubriek 1a, die in grote mate bijdraagt aan 
de doelstelling van klimaatuitgaven; wijst 
deze verhogingen zorgvuldig toe aan 
begrotingslijnen met een uitstekende 
uitvoeringsgraad en de operationele 
capaciteit om de aanvullende kredieten in 
2020 te absorberen;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/26

Amendement 26
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios 
Kouloglou
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10.  pleit voor verdere gerichte 
verhogingen voor andere begrotingslijnen 
die verband houden met de prioriteiten van 
het Parlement, op gebieden zoals kmo’s, 
digitalisering, kunstmatige intelligentie, 
kankeronderzoek, samenwerking op het 
gebied van veiligheid en justitie, douane, 
migratie en extern beleid, waaronder 
humanitaire en ontwikkelingshulp;

10.  pleit voor verdere gerichte 
verhogingen voor andere begrotingslijnen 
die verband houden met de prioriteiten van 
het Parlement, op gebieden zoals kmo’s, 
digitalisering, kunstmatige intelligentie, 
kankeronderzoek, samenwerking op het 
gebied van veiligheid en justitie, douane, 
humanitaire en ontwikkelingshulp;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/27

Amendement 27
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, 
Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van mening dat er door een 
efficiënte bestrijding van corruptie, 
belastingontduiking en 
belastingontwijking door multinationale 
ondernemingen en de rijkste individuen 
jaarlijks een bedrag van 1 biljoen EUR 
(schatting van de Commissie) 
teruggegeven zou kunnen worden aan de 
nationale begrotingen van de lidstaten; 
merkt op dat de Unie op dit gebied 
werkelijk te weinig actie onderneemt; 
benadrukt in dit verband dat er dringend 
een Europese autoriteit moet worden 
opgericht die bevoegd is om 
belastingontwijking en -fraude te 
bestrijden;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/28

Amendement 28
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, 
Marisa Matias, José Gusmão, Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina 
Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Martina 
Anderson, Matt Carthy, Stelios Kouloglou
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst erop dat Horizon 2020 zeer 
veel Europese toegevoegde waarde biedt 
en een essentiële bijdrage levert aan de 
ontwikkeling van groene technologie en 
klimaat- en milieuvriendelijke innovatie, 
om zo de basis te leggen voor een 
koolstofvrije toekomst en de overgang naar 
een meer circulaire economie te 
ondersteunen; benadrukt bovendien het 
belang van het programma voor andere 
belangrijke Europese onderzoeksgebieden 
zoals digitalisering, kunstmatige 
intelligentie en kankeronderzoek; verhoogt 
de middelen voor Horizon 2020 daarom 
aanzienlijk, met 737,8 miljoen EUR ten 
opzichte van de in de OB voorgestelde 
vastleggingskredieten; stelt daarnaast, 
overeenkomstig artikel 15, lid 3, van het 
Financieel Reglement, het gehele bedrag 
van 280,7 miljoen EUR aan 
vastleggingskredieten die in 2018 zijn 
vrijgemaakt als gevolg van niet-uitvoering 
van onderzoeksprojecten, beschikbaar voor 
de begrotingslijnen van Horizon 2020 die 
het relevantst zijn voor klimaatgerelateerde 
onderzoeksprojecten, en verzoekt de 
Commissie om bijzondere aandacht te 
schenken aan de eerlijke geografische 
verdeling van die middelen;

15. wijst erop dat Horizon 2020 zeer 
veel Europese toegevoegde waarde biedt 
en een essentiële bijdrage levert aan de 
ontwikkeling van groene technologie en 
klimaat- en milieuvriendelijke innovatie, 
om zo de basis te leggen voor een 
koolstofvrije toekomst en emissiereducties 
in overeenstemming met de verbintenissen 
in het kader van de Overeenkomst van 
Parijs, en de overgang naar een meer 
circulaire economie te ondersteunen; 
benadrukt bovendien het belang van het 
programma voor andere belangrijke 
Europese onderzoeksgebieden zoals 
digitalisering, kunstmatige intelligentie en 
kankeronderzoek; verhoogt de middelen 
voor Horizon 2020 daarom aanzienlijk, 
met 737,8 miljoen EUR ten opzichte van 
de in de OB voorgestelde 
vastleggingskredieten; stelt daarnaast, 
overeenkomstig artikel 15, lid 3, van het 
Financieel Reglement, het gehele bedrag 
van 280,7 miljoen EUR aan 
vastleggingskredieten die in 2018 zijn 
vrijgemaakt als gevolg van niet-uitvoering 
van onderzoeksprojecten, beschikbaar voor 
de begrotingslijnen van Horizon 2020 die 
het relevantst zijn voor klimaatgerelateerde 
onderzoeksprojecten, en verzoekt de 
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Commissie om bijzondere aandacht te 
schenken aan de eerlijke geografische 
verdeling van die middelen;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/29

Amendement 29
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Leila Chaibi, Marisa Matias, José Gusmão, 
Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel 
Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. dringt er bij de Unie op aan meer 
te doen om de cohesie en de sociale 
convergentie in Europa te vergroten; stelt 
voor de begroting van het Europees 
Sociaal Fonds en in het bijzonder het 
Fonds voor Europese hulp aan de meest 
behoeftigen (FEAD) te verdubbelen 
teneinde armoede in Europa uit te 
bannen;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/30

Amendement 30
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios 
Kouloglou
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. is van mening dat in de begroting 
van de Unie voldoende middelen moeten 
worden uitgetrokken voor de 
verwezenlijking van economische, sociale 
en territoriale cohesie in de ultraperifere 
regio’s van de Unie, alsook voor 
specifieke maatregelen in deze regio’s 
zoals bepaald in artikel 349 VWEU, in 
overeenstemming met de doelstellingen en 
beginselen die vermeld staan in de 
mededeling van 24 oktober 2017 van de 
Commissie over een nieuw en sterker 
strategisch partnerschap met de 
ultraperifere gebieden van de EU;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/31

Amendement 31
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, 
Stelios Kouloglou
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. stelt voor om, nu overeenstemming 
is bereikt over de benoeming van de 
Europese hoofdaanklager, het EOM te 
voorzien van aanzienlijke financiële en 
personele middelen, zodat het EOM 
volledig operationeel zal zijn wanneer de 
Europese hoofdaanklager in 2020 
aantreedt;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/32

Amendement 32
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José 
Gusmão, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie 
Pelletier, Stelios Kouloglou
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

40 bis. stelt voor de middelen voor de 
begrotingslijn “menselijke ontwikkeling” 
aanzienlijk te verhogen, ter compensatie 
van het recente besluit van de VS om te 
bezuinigen op de financiering voor 
mondiale ontwikkeling, in het bijzonder 
voor ngo’s die werkzaam zijn op het 
gebied van reproductieve gezondheid;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/33

Amendement 33
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Martina 
Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56 – letter c

Ontwerpresolutie Amendement

c) om bij de Europese Ombudsman 
twee extra AD-posten te creëren waarin in 
de begroting 2020 niet is voorzien, in 
combinatie met enkele kleine 
bezuinigingen op drie begrotingslijnen ter 
compensatie van de bedragen die in twee 
andere begrotingslijnen worden hersteld;

c) om bij de Europese Ombudsman 
twee extra AD-posten te creëren waarin in 
de begroting 2020 niet is voorzien;

Or. en


