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6.3.2015 A8-0027/7 

Amendement  7 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Marisa Matias, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming 

Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Richtsnoeren voor de begroting 2016 – Afdeling III 

2015/2008(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  A bis. overwegende dat in een periode van 

een diepe economische crisis en grotere 

verschillen in de EU moet worden 

overgegaan tot een verhoging van de 

communautaire begroting om te zorgen 

voor een adequate hoeveelheid middelen 

in de begroting van volgend jaar, met 

bijzondere aandacht voor de programma's 

en projecten die erop gericht zijn de groei 

en fatsoenlijke werkgelegenheid te 

bevorderen, armoede uit te roeien en in 

slimme, duurzame, groene ontwikkeling te 

investeren; overwegende dat deze 

verhoging tot stand komt door een grotere 

bijdrage van de landen met het hoogste 

BNI en het hoogste inkomen per hoofd 

van de bevolking, hetgeen een correctie 

betekent van de huidige subjectieve en 

oneerlijke bijdragesystematiek; 

overwegende dat het noodzakelijk is de 

steun aan de lidstaten voor investeringen 

in de infrastructuur, sociale 

voorzieningen, onderzoek, innovatie en 

ontwikkeling op te voeren, met name aan 

de lidstaten die reeds met economische 

recessie te kampen hebben; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/8 

Amendement  8 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Marisa Matias, Martina Michels, Pablo Iglesias, 

Younous Omarjee, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López 

Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Richtsnoeren voor de begroting 2016 – Afdeling III 

2015/2008(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 bis. is van mening dat er een plan voor 

aanzienlijke overheidsinvesteringen moet 

komen en dringt erop aan dat moet 

worden gebroken met het huidige EU-

beleid om de problemen van duurzame 

economische groei, werkloosheid, 

armoede, sociale uitsluiting en 

(inkomens)ongelijkheid adequaat aan te 

pakken; benadrukt dat een nieuwe 

strategie moet worden ontwikkeld 

waarmee een nieuwe weg voor Europa 

kan worden uitgestippeld, een weg van 

volledige werkgelegenheid, goede banen, 

leefbare lonen, sociale en economische 

samenhang en sociale bescherming voor 

iedereen, waarbij de hoogste 

levensstandaard gewaarborgd is; wijst 

erop dat bij deze weg rekening moet 

worden gehouden met de 

ontwikkelingsbehoeften van alle lidstaten, 

in het bijzonder de minder ontwikkelde 

lidstaten, en werkelijke convergentie moet 

worden bevorderd, door de 

ontwikkelingskloof tussen de lidstaten te 

verkleinen, alsmede de huidige 

economische, sociale en regionale 

verschillen; 
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Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/9 

Amendement  9 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 

Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 

Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 

Neoklis Sylikiotis, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Richtsnoeren voor de begroting 2016 – Afdeling III 

2015/2008(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 ter. veroordeelt met klem de 

bezuinigingen op de begrotingen voor 

wetenschap en innovatie, en met name de 

2,7 miljard EUR in het kader van het 

Horizon 2020-programma; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/10 

Amendement  10 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 

Pablo Iglesias, Martina Michels, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 

Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Richtsnoeren voor de begroting 2016 – Afdeling III 

2015/2008(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 quater. wijst erop dat werkloosheid de 

grootste urgentie heeft voor de Europese 

Unie; is van mening dat het 

bezuinigingsbeleid van de EU moet 

worden afgebouwd om de economieën van 

de lidstaten te herstellen en nieuwe banen 

te scheppen, zodat de lidstaten de 

beleidsopties kunnen kiezen die het best 

bij hun specifieke situatie passen; meent 

daarom dat de nadruk van de EU-

begroting in de eerste plaats moet liggen 

op de schepping van fatsoenlijke banen en 

duurzame economische groei; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/11 

Amendement  11 

Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Richtsnoeren voor de begroting 2016 – Afdeling III 

2015/2008(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  2 bis. is van mening dat het logische 

gevolg van een kleinere EU-begroting 

minder EU moet zijn, en niet meer Unie 

voor minder geld; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/12 

Amendement  12 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Martina Michels, Marisa Matias, 

Pablo Iglesias, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López 

Bermejo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan,  

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Richtsnoeren voor de begroting 2016 – Afdeling III 

2015/2008(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. benadrukt dat de Europese structuur- en 

investeringsfondsen het grootste deel van 

de investeringsuitgaven in de EU-

begroting voor hun rekening nemen en dat 

zij bovendien essentieel zijn voor het 

scheppen van banen, het herstel van de 

groei en de bevordering van het 

concurrentievermogen en innovatie; 

onderstreept dat het cohesiebeleid van de 

EU van nut is geweest om de 

overheidsinvesteringen gaande te houden 

op vitale economische gebieden en in de 

praktijk tastbare resultaten heeft 

opgeleverd die de lidstaten en de regio's 

kunnen helpen om de huidige crisis te 

boven te komen en de Europa 2020-

doelstellingen te behalen; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten alles in het werk 

te stellen om de nog resterende 

operationele programma's in de komende 

maanden snel goedgekeurd te krijgen, 

zodat de uitvoering ervan in de loop van 

2016 op kruissnelheid zal komen; 

3. benadrukt dat de Europese structuur- en 

investeringsfondsen het grootste deel van 

de uitgaven in de EU-begroting voor hun 

rekening nemen en dat zij bovendien 

essentieel zijn voor het scheppen van 

banen, het herstel van de groei en de 

bevordering van de samenhang, integratie 

en innovatie; onderstreept dat het 

cohesiebeleid van de EU van nut is 

geweest om de overheidsinvesteringen 

gaande te houden op vitale economische 

gebieden en in de praktijk tastbare 

resultaten heeft opgeleverd die de lidstaten 

en de regio's kunnen helpen om de huidige 

crisis te boven te komen, door de kredieten 

voor het cohesiefonds en de 

structuurfondsen te verhogen, met name 

voor het ESF en voor programma's zoals 

het Progress-programma, met bijzondere 

aandacht voor werkgelegenheid met 

arbeidsrechten, gelijke rechten en kansen 

en de bestrijding van armoede; wijst erop 

dat de lidstaten van de nodige 

instrumenten moeten worden voorzien om 

hun burgers te helpen een uitweg uit de 

crisis te vinden; wijst er in dit verband op 

dat er voornamelijk moet worden 

geïnvesteerd in beleidsterreinen als 
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onderwijs en mobiliteit, onderzoek en 

innovatie en micro-, kleine en middelgrote 

ondernemingen, om de schepping van 

werkgelegenheid – met name voor 

jongeren – te stimuleren; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten alles in het werk 

te stellen om de nog resterende 

operationele programma's in de komende 

maanden snel goedgekeurd te krijgen, 

zodat de uitvoering ervan in de loop van 

2016 op kruissnelheid zal komen; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/13 

Amendement  13 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 

Pablo Iglesias, Martina Michels, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 

Malin Björk, Fabio De Masi, João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, 

Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Richtsnoeren voor de begroting 2016 – Afdeling III 

2015/2008(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  3 bis. herinnert eraan dat sociale 

voorzieningen en uitkeringen in alle 

lidstaten onder druk staan; onderstreept 

dat beleidskeuzen op EU-niveau geen 

negatieve effecten mogen hebben op de 

beschikbaarheid of kwaliteit van sociale 

voorzieningen en uitkeringen in de 

lidstaten, noch op de mogelijkheden van 

de lidstaten om deze te financieren; 

verzoekt de Commissie daarom een 

ontwerpbegroting in te dienen die de 

lidstaten beter in staat stelt hun sociaal 

vangnet te waarborgen; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/14 

Amendement  14 

Dennis de Jong, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo  

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Richtsnoeren voor de begroting 2016 – Afdeling III 

2015/2008(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  3 ter. herinnert eraan dat de regionale, 

structuur- en cohesiefondsen in het leven 

zijn geroepen om de kloof tussen de 

verschillende niveaus van economische 

ontwikkeling in de regio's van de EU te 

overbruggen; stelt met bezorgdheid vast 

dat een groot deel van deze fondsen wordt 

uitgekeerd aan rijkere lidstaten; is van 

mening dat dit een ineffectief gebruik van 

deze middelen is en dat deze fondsen 

voorbehouden moeten blijven aan 

lidstaten die er werkelijk behoefte aan 

hebben; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/15 

Amendement  15 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Marisa Matias, 

Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Dennis de 

Jong, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Richtsnoeren voor de begroting 2016 – Afdeling III 

2015/2008(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. onderstreept het belang van 

grensoverschrijdende mobiliteit als een 

instrument dat Europa in staat stelt te 

profiteren van de verscheidenheid aan 

vaardigheden onder de bevolking, en 

waarmee tegelijkertijd de opleidings- en 

werkgelegenheidskansen voor alle 

generaties kunnen worden verruimd; is van 

mening dat emblematische en succesvolle 

mobiliteitsprogramma's zoals Erasmus+ 

ten goede komen aan zowel individuele 

personen als aan de economie in haar 

geheel, en dat daarvan dan ook ten volle 

gebruik moet worden gemaakt; herinnert 

er in dit verband aan dat altijd rekening 

moet worden gehouden met de sociale 

aspecten van mobiliteit en dat mobiliteit 

slechts een van de mogelijke instrumenten 

voor de bestrijding van werkloosheid is en 

niet het laatste redmiddel mag zijn; 

5. onderstreept dat grensoverschrijdende 

mobiliteit niet de belangrijkste oplossing 

voor hoge werkloosheid is; dringt erop 

aan dat de EU-begroting initiatieven van 

de lidstaten voor banengroei ondersteunt, 

met name door investeringen te 

stimuleren en het scheppen van banen in 

regio's met een hoge werkloosheid te 

bevorderen; benadrukt de rol van een 

leven lang leren waardoor Europa kan 

profiteren van de verscheidenheid aan 

vaardigheden onder de bevolking, en 

waarmee tegelijkertijd de opleidings- en 

werkgelegenheidskansen voor alle 

generaties kunnen worden verruimd; is van 

mening dat succesvolle programma's zoals 

Erasmus+ ten goede komen aan zowel 

individuele personen als aan de economie 

in haar geheel, en dat daarvan dan ook ten 

volle gebruik moet worden gemaakt;  

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/16 

Amendement  16 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 

Martina Michels, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 

Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 

Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, 

Pablo Iglesias, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Richtsnoeren voor de begroting 2016 – Afdeling III 

2015/2008(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  5 bis. benadrukt dat het 

bezuinigingsbeleid van de EU voor een 

neerwaartse druk op de reële lonen in de 

lidstaten heeft geleid en dat dit de 

economische en sociale crisis zal 

verlengen; meent dat de begroting moet 

worden gebruikt om de inspanningen om 

de reële lonen omhoog te krijgen te 

ondersteunen en om sociale dumping in 

de lidstaten te bestrijden; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/17 

Amendement  17 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Fabio De Masi, 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Pablo Echenique, Tania González 

Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Richtsnoeren voor de begroting 2016 – Afdeling III 

2015/2008(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  6 bis. beschouwt het als uiterst 

ondemocratisch dat de Commissie steeds 

grotere bevoegdheden op zich neemt om 

de nationale begrotingen te controleren; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/18 

Amendement  18 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Malin Björk, 

Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Richtsnoeren voor de begroting 2016 – Afdeling III 

2015/2008(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  6 ter. is van mening dat een betere 

uitvoering van de EU-begroting 

aanzienlijke middelen zou vrijmaken; 

wijst op de opmerking van de Rekenkamer 

dat met name de auditcontrolesystemen 

van de lidstaten slechts ten dele 

functioneren; is van mening dat het 

ontbreken van doeltreffende en efficiënte 

controlesystemen in de lidstaten negatieve 

gevolgen heeft voor de EU-begroting; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/19 

Amendement  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Lidia Senra 

Rodríguez, Dennis de Jong, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari  

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Richtsnoeren voor de begroting 2016 – Afdeling III 

2015/2008(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. verwelkomt, als een eerste stap, het 

door de Commissie voorgestelde 

investeringsplan, waarmee in potentie 

315 miljard euro aan investeringen in 

infrastructuur, onderwijs en onderzoek, 

maar ook in kmo´s en midcap-

ondernemingen kan worden 

gemobiliseerd, teneinde het tekort aan 

publieke en private investeringen als 

gevolg van de economische en financiële 

crisis te compenseren; merkt op dat de 

EU-begroting naar verwachting de 

ruggengraat van dit investeringsplan zal 

vormen door het garantiefonds van 8 

miljard euro aan vastleggingen en 

betalingen ter beschikking te stellen dat 

nodig is voor de financiering van het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI); is van mening dat 

de budgettaire bijdrage van de EU een 

aanzienlijk rendement moet genereren 

door middel van een groter 

hefboomeffect; bevestigt zijn bereidheid 

om zeer nauwkeurig te onderzoeken hoe 

de financiële vastleggingen van de 

Europese Unie ten aanzien van de EIB 

voor het instellen van het EFSI zijn 

opgenomen in de EU-begroting; 

Schrappen 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/20 

Amendement  20 

Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Curzio Maltese, 

Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Iglesias, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Richtsnoeren voor de begroting 2016 – Afdeling III 

2015/2008(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. verwelkomt, als een eerste stap, het door 

de Commissie voorgestelde 

investeringsplan, waarmee in potentie 

315 miljard euro aan investeringen in 

infrastructuur, onderwijs en onderzoek, 

maar ook in kmo´s en midcap-

ondernemingen kan worden 

gemobiliseerd, teneinde het tekort aan 

publieke en private investeringen als 

gevolg van de economische en financiële 

crisis te compenseren; merkt op dat de EU-

begroting naar verwachting de ruggengraat 

van dit investeringsplan zal vormen door 

het garantiefonds van 8 miljard euro aan 

vastleggingen en betalingen ter 

beschikking te stellen dat nodig is voor de 

financiering van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen (EFSI); is van 

mening dat de budgettaire bijdrage van de 

EU een aanzienlijk rendement moet 

genereren door middel van een groter 

hefboomeffect; bevestigt zijn bereidheid 

om zeer nauwkeurig te onderzoeken hoe 

de financiële vastleggingen van de 

Europese Unie ten aanzien van de EIB 

voor het instellen van het EFSI zijn 

opgenomen in de EU-begroting; 

8. neemt kennis van het door de 

Commissie voorgestelde investeringsplan, 

als een eerste stap op weg naar de 

erkenning van het gebrek aan 

investeringen in de EU als probleem; 

betreurt het feit dat de eigenlijke 

hoeveelheid overheidsgeld, voor het 

grootste deel onder de vorm van 

overheidsgaranties, ontoereikend is om 

een daadwerkelijke stimulans te bieden 

aan de Europese economie en om het 

tekort aan publieke en private 

investeringen veroorzaakt door het naar 

aanleiding van de financiële crisis 

uitgevoerde bezuinigingsbeleid te 

overbruggen; wijst erop dat zelfs de als 

doel gestelde totale hoeveelheid 

investeringen ter waarde van 315 miljard 

EUR gedurende 3 jaar slechts een impuls 

vertegenwoordigt van minder dan 1% van 

het jaarlijkse bbp van de EU; herinnert 

eraan dat de EU-begrotingsgarantie 

minder dan 1% van de EU-begroting voor 

de komende 5 jaar vertegenwoordigt, 

terwijl de EU-begroting zelf minder dan 

1% van het bbp van de EU blijft 

bedragen; merkt op dat de EU-begroting 

naar verwachting de ruggengraat van dit 

investeringsplan zal vormen door het 
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garantiefonds van 8 miljard euro aan 

vastleggingen en betalingen ter 

beschikking te stellen dat nodig is voor de 

financiering van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen (EFSI); dringt er 

bij de Commissie en de Raad op aan te 

zorgen voor alternatieve 

investeringsbronnen voor deze 

vastleggingen, zonder de beschikbare 

middelen voor Horizon 2020 en de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen, en in het bijzonder Marie 

Curie-acties, het EIT, JRP en KIG's, uit 

te putten; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/21 

Amendement  21 

Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Fabio De Masi, Liadh Ní Riada, 

Marisa Matias, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Luke Ming Flanagan, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, 

Sofia Sakorafa  

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Richtsnoeren voor de begroting 2016 – Afdeling III 

2015/2008(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  8 bis. benadrukt dat een coherente 

Europese investeringsstrategie nodig is 

door het opzetten van een "EU-

investeringsprogramma voor duurzame 

ontwikkeling en werkgelegenheid" van 

tenminste 2% van het jaarlijkse bbp van 

de EU gedurende een periode van 10 jaar, 

dat dienovereenkomstige 

overheidsinvesteringen van de lidstaten 

aanvult; merkt op dat dergelijk 

investeringsprogramma zichzelf 

gedeeltelijk zou financieren dankzij een 

grotere groei van het bbp en 

belastinginkomsten; verzoekt de 

Commissie en de Raad derhalve in hun 

begrotingsvoorstel voor 2016 de nodige 

bijkomende middelen uit te trekken;  

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/22 

Amendement  22 

Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Curzio Maltese, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, Tania González Peñas, 

Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 

Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Richtsnoeren voor de begroting 2016 – Afdeling III 

2015/2008(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. wijst op het aanvullende en 

complementaire karakter van het 

voorgestelde investeringsplan en de EU-

begroting en op hun gezamenlijke doel 

om de economie weer op gang te brengen 

en de werkgelegenheid een impuls te 

geven; wijst er met nadruk op dat de EU-

begroting op zich al een gewichtig 

investeringsinstrument is met een 

specifieke rol en doelstelling, dat tastbare 

resultaten met een duidelijke Europese 

meerwaarde heeft opgeleverd; is ervan 

overtuigd dat alles in het werk moet 

worden gesteld om de nodige synergieën te 

creëren, niet alleen tussen het 

investeringsplan en de EU-begroting, maar 

ook met de nationale begrotingen, teneinde 

de investeringskloof te dichten, 

convergentie en stabiliteit te waarborgen en 

het effect van overheidsuitgaven op de 

reële economie te optimaliseren; 

onderstreept voorts dat het belangrijk is 

bestaande belemmeringen voor 

investeringen weg te nemen, met name met 

betrekking tot de duidelijkheid en 

voorspelbaarheid van het 

regelgevingskader; 

9. is zeer teleurgesteld over het feit dat het 

EFSI geen echt plan voor 

overheidsinvesteringen voor Europa is; 

benadrukt dat het nodig is een "EU-

investeringsprogramma voor duurzame 

ontwikkeling en werkgelegenheid" te 

ontwikkelen waarmee het scheppen van 

nieuwe banen en de overgang naar een 

duurzame economie worden 

gewaarborgd; vraagt passende steun voor 

kmo's, micro-ondernemingen en sociale 

ondernemingen; dringt er bij de lidstaten 

en de Commissie op aan meer beroep te 

doen op EIB-obligaties en bestaande 

instrumenten zoals de Europese 

beleggingsfondsen om een door de 

overheid geleide herstelstrategie te 

ondersteunen; wijst er met nadruk op dat 

de EU-begroting op zich al een gewichtig 

investeringsinstrument is met een 

bijzondere rol en doelstelling, dat tastbare 

resultaten met een duidelijke Europese 

meerwaarde heeft opgeleverd; is ervan 

overtuigd dat alles in het werk moet 

worden gesteld om democratische controle 

en verantwoordingsplicht van het 

Europese investeringsbeleid te 
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waarborgen en de nodige synergieën te 

creëren, niet alleen tussen dergelijk 

investeringsplan en de EU-begroting, maar 

ook met de nationale begrotingen, teneinde 

de investeringskloof te dichten, 

convergentie en stabiliteit te waarborgen in 

de EU en het effect van overheidsuitgaven 

op de reële economie te optimaliseren, 

waarbij prioriteit wordt toegekend aan 

investeringen ter verkleining van de kloof 

tussen de verschillende niveaus van 

economische ontwikkeling van de regio's 

en de lidstaten in de EU; onderstreept 

voorts dat het belangrijk is bestaande 

belemmeringen voor investeringen weg te 

nemen, met name met betrekking tot de 

duidelijkheid en voorspelbaarheid van het 

regelgevingskader; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/23 

Amendement  23 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Marisa Matias, 

Pablo Iglesias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López 

Bermejo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Luke Ming 

Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Richtsnoeren voor de begroting 2016 – Afdeling III 

2015/2008(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  10 bis. benadrukt dat begrotingsmiddelen 

voor militaire en veiligheidsdoeleinden 

moeten worden overgeheveld naar een 

buitenlands beleid van civiele en 

ontwikkelingsgerichte aard om de 

militaire uitgaven op lange termijn te 

verminderen; herhaalt zijn standpunt dat 

middelen van rubriek 4 gebruikt moeten 

worden voor een vreedzaam en civiel 

buitenlands beleid, om te waarborgen dat 

de Europese Unie een geweldloze speler 

op het wereldtoneel wordt; verzoekt de 

Commissie prioriteit te verlenen aan de 

rol van de Unie als bemiddelaar die alleen 

naar civiele en vreedzame oplossingen 

van conflicten streeft, en tegelijkertijd te 

waarborgen dat de Unie zich blijft 

inzetten voor armoedebestrijding, 

duurzame ontwikkeling, de MDO's, 

wapenbeheersing, het NPV-regime en 

nucleaire ontwapening; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/24 

Amendement  24 

Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Richtsnoeren voor de begroting 2016 – Afdeling III 

2015/2008(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  10 ter. verwerpt het gebruik van de 

Gemeenschapsbegroting om een 

militaristische en neoliberale EU te 

financieren; verdedigt het standpunt dat 

een alternatief programma nodig is ter 

ondersteuning van duurzame 

ontwikkeling en een grotere 

milieuvriendelijke binnenlandse vraag, 

gebaseerd op progressieve salarissen, 

volledige werkgelegenheid met de 

bijbehorende rechten, sociale 

voorzieningen, de uitroeiing van armoede 

en sociale uitsluiting en een grotere 

sociale en economische cohesie; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/25 

Amendement  25 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Martina Michels, Marisa Matias, Pablo Iglesias, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Richtsnoeren voor de begroting 2016 – Afdeling III 

2015/2008(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. stelt met bezorgdheid vast dat Europa, 

hoewel het een van de veiligste plaatsen ter 

wereld is, wordt geconfronteerd met 

nieuwe soorten bedreigingen voor zijn 

interne veiligheid, die nopen tot nauwere 

politiële en justitiële samenwerking en 

coördinatie, de ontwikkeling van 

maatregelen voor betere integratie en 

grotere sociale cohesie, waardoor 

tegelijkertijd de stabiliteit en de vrede in 

conflictgebieden wordt bevorderd; 

benadrukt dat een gezamenlijke inzet om 

migratiestromen op te vangen een 

combinatie van interne en externe 

solidariteit vergt; spreekt nogmaals zijn 

steun uit voor versterking van de EU-

middelen en de totstandbrenging van een 

cultuur van een eerlijke verdeling van de 

lasten bij de aanpak van asiel en migratie, 

teneinde veilige buitengrenzen te 

waarborgen met volledige inachtneming 

van de fundamentele waarden van de EU, 

met bijzondere aandacht voor acties in de 

Middellandse Zee en aan de zuidoostelijke 

grens van de EU; verzoekt de Commissie 

om met betrekking tot de desbetreffende 

programma's en instrumenten gerichte 

verbeteringen voor te stellen en aldus te 

11. stelt met bezorgdheid vast dat Europa, 

hoewel het een van de veiligste plaatsen ter 

wereld is, wordt geconfronteerd met 

nieuwe soorten bedreigingen voor zijn 

interne veiligheid, die nopen tot een 

wijziging van het huidige beleid door de 

ontwikkeling van maatregelen voor betere 

integratie en grotere sociale cohesie, 

waarmee tegelijkertijd de stabiliteit en de 

vrede in conflictgebieden wordt bevorderd 

en wordt gezorgd voor nauwere politiële 

en justitiële samenwerking en coördinatie; 

herinnert eraan dat de huidige 

ontwikkeling naar een militarisering van 

de grenscontroles ondoeltreffend en 

kostbaar is en een inbreuk vormt op de 

grondrechten, waaronder het recht om 

asiel aan te vragen; verzoekt de 

Commissie om met betrekking tot de 

bewuste programma's en instrumenten 

gerichte verbeteringen voor te stellen en 

aldus te laten zien dat de EU vast van plan 

is om deze uitdagingen het hoofd te 

bieden; 
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laten zien dat de EU vast van plan is om 

deze kwesties aan te pakken; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/26 

Amendement  26 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Echenique, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Pablo Iglesias, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Richtsnoeren voor de begroting 2016 – Afdeling III 

2015/2008(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  15 bis. benadrukt dat de begroting van de 

Gemeenschap op zodanige wijze moet 

worden gebruikt dat voorrang wordt 

gegeven aan beleid voor werkelijke 

convergentie, op basis van sociale 

vooruitgang en het behoud en het 

bevorderen van het potentieel van elk land 

wat betreft het creëren van banen, een 

duurzaam gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen en de bescherming van het 

milieu, met als doel het verwezenlijken 

van werkelijke economische en sociale 

cohesie; verwerpt het "Verdrag inzake 

begrotingsstabiliteit", "economische 

governance" en het Euro Plus-pact, die 

gebaseerd zijn op en zorgen voor de 

bestendiging van meer 

bezuinigingsmaatregelen, zowel door de 

EU als door de lidstaten, en die de huidige 

economische en sociale crises verder 

zullen verergeren, in het bijzonder in de 

landen die zich in een ernstiger 

economische en sociale toestand 

bevinden; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/27 

Amendement  27 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 

Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, 

Pablo Iglesias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan, 

Marisa Matias  

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Richtsnoeren voor de begroting 2016 – Afdeling III 

2015/2008(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  16 bis. is van mening dat een breuk met 

het huidige EU-beleid vereist is om de 

problemen in verband met duurzame 

economische groei, werkloosheid, 

armoede, sociale uitsluiting en 

(inkomens)ongelijkheden werkelijk te 

kunnen aanpakken; benadrukt dat een 

nieuwe strategie moet worden ontwikkeld 

waarmee een nieuwe weg voor Europa 

kan worden uitgestippeld, een weg van 

volledige werkgelegenheid, goede banen, 

leefbare lonen, sociale en economische 

samenhang en sociale bescherming voor 

iedereen, waarbij de hoogste 

levensstandaard gewaarborgd is; wijst 

erop dat bij deze weg rekening moet 

worden gehouden met de 

ontwikkelingsbehoeften van alle lidstaten, 

in het bijzonder de minder ontwikkelde 

lidstaten, en werkelijke convergentie moet 

worden bevorderd, door de 

ontwikkelingskloof tussen de lidstaten te 

verkleinen, alsmede de huidige 

economische, sociale en regionale 

verschillen; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/28 

Amendement  28 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Luke Ming Flanagan  

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Richtsnoeren voor de begroting 2016 – Afdeling III 

2015/2008(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  16 ter. is voorstander van de vaststelling 

van een steunprogramma voor landen 

waarvan het aanhoudende lidmaatschap 

van de eurozone niet-duurzaam is 

gebleken, waarmee passende compensatie 

wordt geboden voor de schade die 

samenhangt met een via 

onderhandelingen tot stand gekomen 

uittreding uit de eurozone; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/29 

Amendement  29 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Liadh Ní Riada, Paloma López 

Bermejo  

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Richtsnoeren voor de begroting 2016 – Afdeling III 

2015/2008(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  16 quater. vraagt de vaststelling van 

noodplannen om de economieën van 

landen te ondersteunen waar er sprake is 

geweest van interventies van de trojka, in 

het kader waarvan financiële middelen ter 

beschikking worden geteld en de nodige 

uitzonderingen worden voorzien voor de 

werking van de interne markt en 

gemeenschappelijk beleid; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/30 

Amendement  30 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, 

Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 

Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Luke Ming Flanagan  

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Richtsnoeren voor de begroting 2016 – Afdeling III 

2015/2008(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  16 quinquies. verzoekt de Commissie 

werkelijk voorrang te geven aan de 

bestrijding van armoede, door specifieke 

acties voor te stellen op het gebied van 

armoedevermindering en manieren 

waarop de EU-begroting maatregelen op 

lidstaatniveau kan aanvullen, naast de 

miljoenen euro's die worden toegewezen 

aan het bekendmaken van het beleid; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/31 

Amendement  31 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Fabio De Masi, 

Lidia Senra Rodríguez, Pablo Echenique, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan, 

Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa  

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Richtsnoeren voor de begroting 2016 – Afdeling III 

2015/2008(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  17 bis. roept op tot het vervangen van de 

Europa 2020-strategie door een 

"Europese strategie voor solidariteit en 

duurzame ontwikkeling", gebaseerd op 

een nieuwe reeks economische, sociale en 

milieubeleidsmaatregelen waarmee 

investeringen worden gestimuleerd op de 

volgende gebieden: 

 i) de kwaliteit van werk in al zijn aspecten 

(salaris, stabiliteit, arbeidsvoorwaarden en 

opleiding) en het verbeteren van 

kwalificaties, om te zorgen voor hoog 

opgeleide en hooggekwalificeerde 

werknemers; 

 ii) basisinfrastructuur en infrastructuur 

ter ondersteuning van de industrie; 

 iii) het verhogen van de kwaliteit van 

openbare diensten; 

 iv) een krachtig cohesiebeleid, ter 

bevordering van sociale en economische 

samenhang; 

 v) de bescherming van het milieu en 

natuurlijke hulpbronnen; 

 vi) de verbetering van arbeids-, sociale, 

milieu- en veiligheidsnormen, teneinde 
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een harmonisatie te bereiken die tot doel 

heeft te voldoen aan de hoogste eisen; 

 vii) de sociale economie; 

 viii) sociale bescherming, met het oog op 

de uitroeiing van armoede en de 

bestrijding van sociale uitsluiting; 

 ix) (openbaar) onderzoek en innovatie, 

om ervoor te zorgen dat dit ten goede 

komt aan iedereen; 

 x) de bevordering van culturele en civiele 

participatie; 

 xi) de geleidelijke "dematerialisatie" van 

de economie. 

Or. en 

 

 


