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2.3.2016 A8-0036/35 

Amendement  35 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Sabine Lösing, Fabio 

De Masi, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Javier Couso 

Permuy, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  7 bis. 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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2.3.2016 A8-0036/36 

Amendement  36 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří 

Maštálka, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Stelios 

Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  8 bis. benadrukt dat de begroting van de 

Gemeenschap op zodanige wijze moet 

worden gebruikt dat voorrang wordt 

gegeven aan beleid gericht op 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 met een ernstiger economische 

en sociale situatie kampen; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/37 

Amendement  37 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Sabine Lösing, Marisa Matias, Fabio 

De Masi, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Jiří Maštálka, 

Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Stelios Kouloglou, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  8 ter. 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 er een 

nieuwe strategie nodig is om een nieuwe 

koers voor Europa in te zetten, een koers 

die leidt tot volledige werkgelegenheid, 

goede banen, leefbare lonen, sociale en 

economische samenhang en sociale 

bescherming voor iedereen, waarbij de 

hoogste levensstandaard gewaarborgd 

wordt, en een koers waarin rekening 

wordt gehouden met de 

ontwikkelingsbehoeften van alle lidstaten, 

in het bijzonder de minder ontwikkelde 

lidstaten, en die werkelijke convergentie 

bevordert door de ontwikkelingskloof 

tussen de lidstaten en de bestaande 

economische, sociale en regionale 

verschillen te helpen verkleinen; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/38 

Amendement  38 

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing, Fabio De Masi, 

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

Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. onderstreept dat de begroting voor 2017 

beïnvloed zal worden door de interne en 

externe uitdagingen op het gebied van 

veiligheid, dat ook de vorm kan aannemen 

van terroristische dreigingen of 

extremisme, en door de uitvoering van de 

gemeenschappelijke agenda tussen de 

Unie en de lidstaten, gericht op het 

waarborgen van een Europese ruimte van 

vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid; 

benadrukt in dit verband het belang van 

de budgettaire instrumenten van de EU, 

zoals het Fonds voor interne veiligheid 

(ISF), om de belangrijkste uitdagingen 

aan te pakken en de grensoverschrijdende 

operationele samenwerking te versterken; 

Schrappen 

Or. en 



 

AM\1088422NL.doc  PE579.732v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

2.3.2016 A8-0036/39 

Amendement  39 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří 

Maštálka, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka 

Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  15 bis. 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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2.3.2016 A8-0036/40 

Amendement  40 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Tania 

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Patrick Le 

Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy, Stelios Kouloglou, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  17 bis. uit zijn bezorgdheid over het hoge 

aantal klachten over een inhumane 

behandeling en inhumane 

opvangomstandigheden waar 

vluchtelingen en asielzoekers mee te 

maken hebben in vluchtelingen- en 

asielzoekerscentra, met name wanneer het 

om centra gaat die financiële steun van de 

EU ontvangen; wijst in het bijzonder op 

de zorgelijke situatie in "Direct Provision 

Centres" in Ierland en in de centra voor 

eerste opvang op Lampedusa en Pozzallo 

in Italië; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/41 

Amendement  41 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Tania 

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina 

Anderson, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka 

Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  17 ter. uit zijn ernstige bezorgdheid over 

het gebrek aan behoorlijke bescherming 

voor onbegeleide minderjarigen langs de 

hele route naar een veilige plek en dringt 

aan op een grondig onderzoek naar de 

zaak van de 10 000 vermiste kinderen 

waar Europol melding van heeft gemaakt; 

dringt aan op een grondig onderzoek naar 

alle maatregelen en projecten op het 

gebied van migratie, asiel en grensbeheer, 

met name wanneer deze financiële steun 

van de EU hebben ontvangen en ten 

uitvoer worden gelegd met steun van de 

lidstaten, teneinde te verifiëren of deze in 

overeenstemming zijn met het Europees 

en het internationaal recht, in het 

bijzonder de mensenrechtenverklaring 

van de VN, het Verdrag betreffende de 

status van vluchtelingen van 1951, het 

Verdrag inzake de rechten van het kind, 

het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens en het Handvest van de 

grondrechten van de EU; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/42 

Amendement  42 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Tania 

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Estefanía Torres Martínez, Sofia 

Sakorafa, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Matt Carthy, Martina Anderson, Rina Ronja Kari, Barbara Spinelli, Martina 

Michels, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka 

Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. benadrukt het belang van meer 

financiering voor hervestiging, 

herplaatsing en terugkeeroperaties, met 

name uit hoofde van het Fonds voor asiel, 

migratie en integratie (AMIF), teneinde te 

komen tot een daadwerkelijk Europees 

asiel- en migratiebeleid, en illegale 

migratie te voorkomen en terug te dringen; 

onderstreept de noodzaak om binnen de 

EU-begroting mogelijkheden te scheppen 

om herhuisvestingsgebieden en veilige 

zones op het Afrikaanse continent en het 

Midden-Oosten te creëren, in 

samenwerking met de Afrikaanse Unie, de 

Arabische Liga en de UNHCR; 

18. onderstreept de noodzaak om ervoor te 

zorgen en te waarborgen dat de 

mensenrechten, burgerrechten en 

burgerlijke vrijheden, maatschappelijke 

bescherming, ook voor de meest 

kwetsbare groepen, gezondheidszorg en 

sociale en financiële bijstand worden 

toegepast in volledige overeenstemming 

met het internationaal recht, in het 

bijzonder met de 

mensenrechtenverklaring van de VN, het 

Verdrag betreffende de status van 

vluchtelingen van 1951, het Verdrag 

inzake de rechten van het kind, het 

Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens en het Handvest van de 

grondrechten van de EU; benadrukt het 

belang van meer financiering voor 

hervestiging en herplaatsingsoperaties, met 

name uit hoofde van het Fonds voor asiel, 

migratie en integratie (AMIF), teneinde te 

komen tot een op solidariteit gebaseerde 

benadering van het Europees asiel- en 

migratiebeleid, aangezien veilige en legale 

middelen de enige manier zijn om illegale 
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migratie te voorkomen en terug te dringen; 

onderstreept de noodzaak om binnen de 

EU-begroting, eventueel door middel van 

nieuwe financiële instrumenten, 
mogelijkheden te scheppen om 

herhuisvestingsgebieden en veilige zones 

op het Afrikaanse continent en het Midden-

Oosten te creëren, in samenwerking met de 

Afrikaanse Unie, de Arabische Liga en de 

UNHCR; wijst erop dat dit niet moet 

verhinderen dat de EU eerlijk deelt in de 

verantwoordelijkheid om vluchtelingen in 

Europa op te nemen; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/43 

Amendement  43 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Sabine Lösing, Fabio De Masi, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Jiří Maštálka, Kateřina 

Konečná, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  26 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) openbare diensten, om de kwaliteit 

ervan te verbeteren; 

 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 

een harmonisatie te bereiken die tot doel 
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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 
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2.3.2016 A8-0036/44 

Amendement  44 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Stelios Kouloglou, Takis 

Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  26 ter. dringt aan op de opzet van 

steunprogramma's voor lidstaten die de 

euro eventueel willen verlaten omdat hun 

deelname onhoudbaar en ondraaglijk is 

geworden; is van mening dat dergelijke 

programma's passende compensatie 

moeten bieden voor de sociale en 

economische schade die het lidmaatschap 

van de gemeenschappelijke munt heeft 

aangericht; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/45 

Amendement  45 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Martina Michels, Javier Couso Permuy, 

Kostadinka Kuneva, Liadh Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

31. herhaalt zijn standpunt ten faveure van 

een grondige hervorming van het stelsel 

van eigen middelen van de Unie, en kent 

het hoogste politieke belang toe aan de 

werkzaamheden van de Groep op hoog 

niveau eigen middelen, opgezet als 

onderdeel van het akkoord over het MFK 

2014-2020; verwacht dat de Commissie en 

de Raad zullen instemmen met het 

definitieve resultaat, dat tegen eind 2016 

wordt verwacht, met inbegrip van nieuwe 

eigen middelenbronnen; wijst er opnieuw 

op dat de hoofdgedachte achter de 

hervorming van het stelsel van eigen 

middelen is om de ontvangstenkant van de 

begroting van de Unie autonomer, 

stabieler, eenvoudiger, eerlijker, 

houdbaarder en voorspelbaarder te maken, 

en daarnaast de last van excessieve 

uitgaven op nationale begrotingen te 

verlichten en de transparantie en 

zichtbaarheid voor de burgers te 

verbeteren, zonder de totale belastingdruk 

voor de burgers te verhogen; is van mening 

dat de invoering van werkelijke eigen 

middelen onontbeerlijk is voor een volledig 

onafhankelijke EU-begroting; 

31. herhaalt zijn standpunt ten faveure van 

een grondige hervorming van het stelsel 

van eigen middelen van de Unie, en kent 

het hoogste politieke belang toe aan de 

werkzaamheden van de Groep op hoog 

niveau eigen middelen, opgezet als 

onderdeel van het akkoord over het MFK 

2014-2020; verwacht dat de Commissie en 

de Raad zullen instemmen met het 

definitieve resultaat, dat tegen eind 2016 

wordt verwacht, met inbegrip van nieuwe 

eigen middelenbronnen; wijst er opnieuw 

op dat de hoofdgedachte achter de 

hervorming van het stelsel van eigen 

middelen is om de ontvangstenkant van de 

begroting van de Unie autonomer, 

stabieler, eenvoudiger, eerlijker, 

houdbaarder en voorspelbaarder te maken, 

en daarnaast de last van excessieve 

uitgaven op nationale begrotingen te 

verlichten en de transparantie en 

zichtbaarheid voor de burgers te 

verbeteren, zonder de totale belastingdruk 

voor de burgers te verhogen; wijst met 

klem op de noodzaak de EU de 

beschikking te geven over nieuwe eigen 

middelen, onder meer op basis van een 

belasting op financiële transacties en een 

passende belasting op alle multinationals 
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die zich schuldig maken aan 

belastingontwijking; beschouwt dit als een 

passende antwoord op de wensen van een 

grote meerderheid van de EU-burgers; is 

van mening dat de invoering van 

werkelijke eigen middelen onontbeerlijk is 

voor een volledig onafhankelijke EU-

begroting; 

Or. en 

 

 


