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17.10.2012 A7-0313/49 

Amendement  49 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Jacky 

Hénin 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

   1 bis. verzet zich tegen wat voor 

verlagingen ook van het uitgavenniveau 

voor het volgende MFK in vergelijking 

met het MFK 2007-2013 en betreurt dat 

sommige lidstaten – waaronder die 

lidstaten die het meest baat hebben bij de 

gemeenschappelijke markt en het 

communautaire beleid – proberen om 

dergelijke verlagingen af te dwingen; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/50 

Amendement  50 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

   1 ter. acht het in deze periode van ernstige 

economische crisis en toenemende 

verdeeldheid in de EU van het grootste 

belang om aanzienlijk meer 

communautaire middelen – ten minste 

twee keer zoveel als momenteel het geval 

is – ter beschikking te stellen voor de 

ondersteuning van de economische en 

maatschappelijke cohesie en deze 

verhoging te koppelen aan een radicale 

verandering van de besteding van de 

begrotingsmiddelen in kwestie, met een 

grotere klemtoon op de herverdelende 

functie ervan; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/51 

Amendement  51 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

   1 quater. acht het van het allergrootste 

belang dat deze verhoging tot stand komt 

door een grotere bijdrage van de lidstaten 

met een hoog bruto nationaal inkomen en 

een hoog inkomen per hoofd van de 

bevolking, hetgeen een wijziging betekent 

van de huidige bijdragesystematiek; 

Or. en 



 

AM\916215NL.doc  PE493.633v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

17.10.2012 A7-0313/52 

Amendement  52 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Jacky 

Hénin 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

   1 quinquies. acht het bijzonder belangrijk 

om meer steun te verlenen aan de 

lidstaten, in het bijzonder die lidstaten die 

al met een economische recessie kampen, 

in de vorm van investeringen in 

infrastructuur, sociale voorzieningen, 

onderzoek, innovatie en ontwikkeling; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/53 

Amendement  53 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Jacky 

Hénin 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

   1 sexies. is van mening dat het GLB en 

het GVB radicale veranderingen moeten 

ondergaan, met als doel: 

 – de nationale productie en nationale 

investeringen te ondersteunen, 

werkgelegenheid te creëren (met rechten) 

en economische, maatschappelijke en 

ecologische duurzaamheid te bevorderen; 

en 

 – kleine en middelgrote 

landbouwbedrijven en ondernemingen te 

steunen (door middel van echt eerlijke 

productievergoedingen) alsook 

coöperatieven en andere sociale 

organisaties, waarbij er rekening wordt 

gehouden met de specifieke kenmerken 

van elke lidstaat en de zekerheid van de 

voedselvoorziening evenals de autonomie 

van de lidstaten op het vlak van voedsel 

veiliggesteld worden; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/54 

Amendement  54 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Jacky 

Hénin 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. is van mening dat het cohesiebeleid 

van de EU (structuurfondsen en 

cohesiefonds) een strategisch instrument 

vormt voor investeringen, duurzame groei 

en concurrentievermogen, en voor de 

Europese solidariteit een belangrijke 

pijler vormt met een onbetwiste Europese 

toegevoegde waarde; wijst tevens op de 

aanzienlijke doorsijpeleffecten van de 

cohesiefondsfinanciering voor alle 

lidstaten van de EU; benadrukt dat dit 

beleid gesteund moet worden door een 

stabiel, solide en duurzaam financieel 

kader, zodat het op doeltreffende wijze 

kan bijdragen aan het verminderen van 

macro-economische onevenwichtigheden 

in de EU, alsmede aan economische, 

sociale en territoriale samenhang; 

bevestigt zijn standpunt dat de 

financiering van het cohesiebeleid, gezien 

de dringende noodzaak om te zorgen voor 

overheidsinvesteringen in groei en banen, 

gehandhaafd moet worden op minstens 

het niveau van de periode 20107-2013 en 

beschikbaar moet blijven voor alle regio's 

in de EU, met specifieke aandacht voor 

minder ontwikkelde regio's; steunt het 

voorstel van de Commissie om 25% van 

het totale bedrag voor het cohesiebeleid 

toe te wijzen aan het ESF; 

26. vindt dat het van het allergrootste 

belang is om de middelen van het 

cohesiefonds en van de structuurfondsen 

te verhogen, in het bijzonder van het 

Europees Sociaal Fonds, alsook van 

programma's zoals Progress, waarbij 

bijzondere aandacht moet uitgaan naar 

werkgelegenheid met rechten, gelijke 

rechten en kansen en de uitroeiing van 

armoede; 
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Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/55 

Amendement  55 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 bis 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

   26 bis. acht het van het allergrootste 

belang dat de verplichte eigen bijdrage 

van de landen verlaagd wordt tot 

maximaal 10% van de kosten van het 

project (zowel publieke als private kosten 

en investeringen), vooral voor 

cohesielanden (waarvan het bbp per 

hoofd van de bevolking onder het 

gemiddelde van de Europese Unie ligt); 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/56 

Amendement  56 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Jacky 

Hénin 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. herhaalt zijn standpunt dat, gezien de 

uiteenlopende hoeveelheid taken, 

uitdagingen en doelstellingen waar het 

GLB aan moet beantwoorden, de bedragen 

die in het begrotingsjaar 2013 aan het GLB 

worden toegewezen tenminste op hetzelfde 

niveau moeten blijven tijdens de volgende 

financiële programmeringsperiode; is van 

mening dat het nieuwe GLB gericht moet 

zijn op een doeltreffender en efficiënter 

besteding van zijn begroting, onder meer 

door te zorgen voor een eerlijke verdeling 

van rechtstreekse betalingen en 

financiering voor plattelandsontwikkeling 

tussen lidstaten, regio's en landbouwers, 

teneinde de bestaande verschillen weg te 

werken; benadrukt in dit verband de 

essentiële rol van de tweede pijler van het 

GLB, die een aanzienlijke bijdrage levert 

aan investeringen en het creëren van 

werkgelegenheid in plattelandsgebieden, 

aan de toename van de effectiviteit en het 

concurrentievermogen van de landbouw, in 

het bijzonder in het licht van de nieuwe 

uitdagingen uit onder andere de Europa 

2020-strategie, alsmede aan milieubeheer 

en behoud van de biodiversiteit; 

27. herhaalt zijn standpunt dat, gezien de 

uiteenlopende hoeveelheid taken, 

uitdagingen en doelstellingen waar het 

GLB aan moet beantwoorden, de bedragen 

die in het begrotingsjaar 2013 aan het GLB 

worden toegewezen tenminste op hetzelfde 

niveau moeten blijven tijdens de volgende 

financiële programmeringsperiode; is van 

mening dat het nieuwe GLB gericht moet 

zijn op een doeltreffender en efficiënter 

besteding van zijn begroting, onder meer 

door te zorgen voor een eerlijke verdeling 

van rechtstreekse betalingen en 

financiering voor plattelandsontwikkeling 

tussen lidstaten, regio's en landbouwers, 

teneinde de bestaande verschillen tegen het 

einde van het MFK (in 2020) weg te 

werken; benadrukt in dit verband de 

essentiële rol van de tweede pijler van het 

GLB, die een aanzienlijke bijdrage levert 

aan investeringen en het creëren van 

werkgelegenheid in plattelandsgebieden, 

aan de toename van de effectiviteit en het 

concurrentievermogen van de landbouw, in 

het bijzonder in het licht van de nieuwe 

uitdagingen uit onder andere de Europa 

2020-strategie, alsmede aan milieubeheer 

en behoud van de biodiversiteit; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/57 

Amendement  57 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Jacky 

Hénin 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 bis 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

   27 bis. is van mening dat het GLB en het 

GVB radicale veranderingen moeten 

ondergaan, met als doel: 

 – de nationale productie en nationale 

investeringen te ondersteunen, 

werkgelegenheid te creëren (met rechten) 

en economische, maatschappelijke en 

ecologische duurzaamheid te bevorderen, 

en 

 – kleine en middelgrote 

landbouwbedrijven en ondernemingen te 

steunen (door middel van echt eerlijke 

productievergoedingen) alsook 

coöperatieven en andere sociale 

organisaties, waarbij er rekening wordt 

gehouden met de specifieke kenmerken 

van elke lidstaat en de zekerheid van de 

voedselvoorziening evenals de autonomie 

van de lidstaten op het vlak van voedsel 

veiliggesteld worden; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/58 

Amendement  58 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Jacky 

Hénin 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 bis 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

   33 bis. acht het bijzonder belangrijk om 

de militaire uitgaven en de uitgaven voor 

externe vertegenwoordiging, het 

onderdrukken van migratie (inclusief 

Frontex) en propaganda aanzienlijk te 

verlagen; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/59 

Amendement  59 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 68 bis 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

   68 bis. is van mening dat alle eigen 

middelen middelen van de lidstaten 

kunnen zijn en daarom een al dan niet 

rechtstreekse overdracht vormen van de 

nationale begrotingen naar de EU-

begroting; acht het essentieel, met het oog 

op de veiligstelling van de herverdelende 

functie van de begroting (die dan weer 

essentieel is om te garanderen dat het 

cohesiebeginsel wordt toegepast), dat de 

EU-begroting wordt samengesteld met 

proportionele bijdragen van de lidstaten, 

waarbij er rekening wordt gehouden met 

hun respectieve bruto nationale inkomen 

(bni), zodat de lidstaten met het hoogste 

bni in verhouding méér aan de begroting 

bijdragen; 

Or. en 

 

 


