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3.7.2017 A8-0249/13 

Amendement  13 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Begroting 2018 - Mandaat voor de trialoog 

2017/2043(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. brengt in herinnering dat het 

Parlement in zijn resolutie van 

15 maart 2017 heeft bevestigd dat 

duurzame groei, fatsoenlijke, 

hoogwaardige en stabiele banen, 

sociaaleconomische cohesie, veiligheid, 

migratie en de klimaatverandering de 

voornaamste onderwerpen en prioriteiten 

zijn voor de EU-begroting 2018; 

1. brengt in herinnering dat het 

Parlement in zijn resolutie van 

15 maart 2017 heeft bevestigd dat 

duurzame groei, fatsoenlijke, 

hoogwaardige en stabiele banen, 

sociaaleconomische cohesie, migratie en de 

klimaatverandering de voornaamste 

onderwerpen en prioriteiten zijn voor de 

EU-begroting 2018; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/14 

Amendement  14 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Begroting 2018 - Mandaat voor de trialoog 

2017/2043(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 bis. is van mening dat de crisis die de 

EU heeft getroffen, is voortgekomen uit 

het kader dat is ingevoerd met het 

Verdrag van Lissabon en de eerdere 

verdragen en dat met het huidige kader 

niets aan deze situatie kan worden 

gedaan; dringt erop aan dat moet worden 

vastgesteld dat de verdragen die de 

integratie reguleren omkeerbaar zijn, met 

name met het oog op de intrekking van 

het Verdrag van Lissabon, samen met de 

intrekking van het begrotingspact en het 

Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en 

bestuur in de economische en monetaire 

Unie, het sixpack en het twopack; vraagt 

de samenroeping van een 

intergouvernementele conferentie door de 

Europese Raad om de omkeerbaarheid en 

intrekking van de verdragen aan te 

pakken; beschouwt het een must dat de 

lidstaten opnieuw in staat worden gesteld 

zelf te beslissen over het economisch 

beleid dat het meest geëigend is voor hun 

eigen specifieke situatie;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/15 

Amendement  15 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Begroting 2018 - Mandaat voor de trialoog 

2017/2043(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 ter. benadrukt dat de schuldenlast in 

een aantal EU-landen tot de hoogste ter 

wereld blijft behoren; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten daarom een 

procedure voor de heronderhandeling van 

overheidsschuld op te starten en te 

ondersteunen (met betrekking tot de 

bedragen die ermee gemoeid zijn, de 

looptijd en de rentetarieven), samen met 

een nietigverklaring van de speculatieve 

en onwettige kant ervan in de landen met 

de hoogste schulden, teneinde 

schuldaflossing verenigbaar te maken met 

economische en sociale ontwikkeling; 

merkt op dat het economisch herstel van 

de lidstaten onmogelijk is zonder 

schuldverlichting; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/16 

Amendement  16 

Miguel Viegas 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Begroting 2018 - Mandaat voor de trialoog 

2017/2043(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 quater. dringt aan op de 

vaststelling van een noodplan om de 

economie te ondersteunen van landen 

waar de trojka tussenbeide is gekomen, en 

vraagt dat in het kader van dit plan 

financiële middelen ter beschikking 

worden gesteld en wordt voorzien in de 

nodige uitzonderingen op de werking van 

de interne markt en gemeenschappelijk 

beleid; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/17 

Amendement  17 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Begroting 2018 - Mandaat voor de trialoog 

2017/2043(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. is van mening dat het voorstel van 

de Commissie in het algemeen een goed 

uitgangspunt is voor de onderhandelingen 

die dit jaar worden gevoerd, aangezien de 

EU-begroting voor 2018 de EU in staat 

moet stellen voor duurzame groei en banen 

te blijven zorgen en tegelijk de veiligheid 

van haar inwoners te garanderen en de 

migratieproblemen aan te pakken; betreurt 

dat het voorstel van de Commissie niet 

volledig aansluit bij het verzoek van het 

Parlement om te voorzien in maatregelen 

om de klimaatverandering tegen te gaan; 

2. is van mening dat het voorstel van 

de Commissie in het algemeen een 

uitgangspunt is voor de onderhandelingen 

die dit jaar worden gevoerd, aangezien de 

EU-begroting voor 2018 de EU in staat 

moet stellen voor duurzame groei en banen 

te blijven zorgen en tegelijk de sociale 

integratie van haar inwoners te garanderen 

en de migratieproblemen aan te pakken; 

betreurt dat het voorstel van de Commissie 

niet volledig aansluit bij het verzoek van 

het Parlement om te voorzien in 

maatregelen om de klimaatverandering 

tegen te gaan; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/18 

Amendement  18 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, Xabier Benito 

Ziluaga 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Begroting 2018 - Mandaat voor de trialoog 

2017/2043(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. is ingenomen met het besluit van de 

Commissie om de resultaten van de 

tussentijdse herziening van het meerjarig 

financieel kader (MFK) 2014-2020 in de 

ontwerpbegroting op te nemen nog voordat 

deze officieel door de Raad is 

goedgekeurd, en zo een duidelijk signaal te 

geven omtrent het belang van deze 

herziening van het MFK en de noodzaak 

van meer flexibiliteit in de EU-begroting, 

waarmee de Unie efficiënt zou kunnen 

reageren op nieuwe noodgevallen en haar 

politieke prioriteiten doeltreffend zou 

kunnen financieren; 

3. is ingenomen met het besluit van de 

Commissie om de resultaten van de 

tussentijdse herziening van het meerjarig 

financieel kader (MFK) 2014-2020 in de 

ontwerpbegroting op te nemen nog voordat 

deze officieel door de Raad is 

goedgekeurd, en zo een duidelijk signaal te 

geven omtrent het belang van deze 

herziening van het MFK en de noodzaak 

van meer flexibiliteit in de EU-begroting, 

waarmee de Unie efficiënt zou kunnen 

reageren op nieuwe noodgevallen en haar 

politieke prioriteiten doeltreffend zou 

kunnen financieren na de verkiezingen van 

8 juni 2017 in het Verenigd Koninkrijk; 

benadrukt bovendien dat specifieke 

maatregelen moeten worden genomen om 

steun te waarborgen voor de regio's die 

het zwaarst worden getroffen, met name 

Ierland, in geval van een onderhandelde 

uittreding uit de Unie; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/19 

Amendement  19 

Miguel Viegas, Liadh Ní Riada 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Begroting 2018 - Mandaat voor de trialoog 

2017/2043(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  3 bis. dringt aan op de invoering van 

specifieke steunprogramma's voor landen 

die van mening zijn dat het lidmaatschap 

van de euro onhoudbaar en ondraaglijk is 

geworden, door te voorzien in passende 

compensatie voor de veroorzaakte 

verliezen, in het kader van een 

onderhandelde uittreding uit de 

gemeenschappelijke munt van de landen 

die dit wensen te doen; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/20 

Amendement  20 

Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Begroting 2018 - Mandaat voor de trialoog 

2017/2043(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. herhaalt zijn vaste overtuiging dat 

het stimuleren van investeringen in 

onderzoek, innovatie, infrastructuur, 

onderwijs en kmo's essentieel is om 

duurzame groei en nieuwe, stabiele en 

hoogwaardige werkgelegenheid te creëren 

in de EU; verheugt zich in dit verband over 

de voorgestelde versterkingen van 

Horizon 2020, de financieringsfaciliteit 

voor Europese verbindingen (CEF: 

Connecting Europe Facility) en Erasmus+, 

aangezien deze programma's rechtstreeks 

zullen bijdragen tot het verwezenlijken van 

de gestelde doelen; is echter van mening 

dat verdere versterkingen noodzakelijk 

zullen zijn, met name gezien de 

bezuinigingen op de financiering van deze 

beleidslijnen, die ten goede komen aan de 

EFSI-financiering; 

4. herhaalt zijn vaste overtuiging dat 

het stimuleren van investeringen in 

onderzoek, innovatie, infrastructuur, 

onderwijs en kmo's essentieel is om 

duurzame groei en nieuwe, stabiele en 

hoogwaardige werkgelegenheid te creëren 

in de EU; verheugt zich in dit verband over 

de voorgestelde versterkingen van 

Horizon 2020, de financieringsfaciliteit 

voor Europese verbindingen (CEF: 

Connecting Europe Facility) en Erasmus+, 

aangezien deze programma's rechtstreeks 

zullen bijdragen tot het verwezenlijken van 

de gestelde doelen; is echter van mening 

dat verdere versterkingen noodzakelijk 

zullen zijn, met name gezien de 

bezuinigingen op de financiering van deze 

beleidslijnen, die ten goede komen aan de 

EFSI-financiering; benadrukt dat 

dergelijke maatregelen, mits uitgevoerd in 

combinatie met een reeks gedegen 

beleidsmaatregelen en investeringen ter 

versterking van de openbare sector, het 

startschot zouden kunnen geven voor het 

eindelijk verkleinen van de 

investeringskloof en het verminderen van 

de verschillen tussen regio's en lidstaten, 

met als gevolg het vergroten van de 

welvaart van de EU; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/21 

Amendement  21 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Begroting 2018 - Mandaat voor de trialoog 

2017/2043(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  5 bis. is van oordeel dat de wetgeving 

inzake de bankunie alleen de belangen 

dient van de sector van het grootkapitaal 

in de EU en niet strookt met fundamentele 

democratische beginselen; dringt aan op 

intrekking van de wetgeving inzake de 

bankunie en wijst op de noodzaak van 

democratische publieke controle op het 

bankstelsel; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/22 

Amendement  22 

Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Begroting 2018 - Mandaat voor de trialoog 

2017/2043(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  6 bis. herinnert eraan dat de Europese 

Rekenkamer in haar speciale verslagen 

nr. 19/2016 en nr. 5/2015 tot de conclusie 

is gekomen dat de onder gedeeld beheer 

opgezette financieringsinstrumenten van 

de Unie, met inbegrip van het EFSI, 

waren overgekapitaliseerd en moeite 

hadden om de kosten/vergoedingen te 

beheersen, particulier kapitaal aan te 

trekken en financiële steun te 

hergebruiken; wijst er bovendien op dat 

de huidige garantie volgens de Europese 

Rekenkamer en op grond van door de EIB 

verstrekte gegevens en ramingen 

toereikend is voor een volgende 

werkingsperiode van het venster 

infrastructuur en innovatie, en dat zij in 

plaats daarvan de aanbeveling deed om de 

EU-garantie uitsluitend te verhogen voor 

het venster kmo's, aangezien dit de 

versnippering tussen het EFSI en de 

andere financiële instrumenten zou 

verminderen; 

Or. en 

 

 


