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3.7.2017 A8-0249/23 

Amendement  23 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, 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 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6.  looft de rol van het Europees Fonds 

voor strategische investeringen (EFSI) bij 

het dichten van de investeringskloof in de 

EU en tussen de EU-regio's onderling, en 

bij het helpen bij de uitvoering van 

strategische investeringen met een hoge 

economische, milieugerelateerde en 

maatschappelijke toegevoegde waarde; is 

daarom voorstander van de verlenging 

van het EFSI tot 2020; wijst op het hoge 

tempo waarin gebruik is gemaakt van 

middelen in het kader van het venster 

kmo's van het EFSI en is verheugd over 

de voorgenomen schaalvergroting; 

betreurt het ontbreken van een holistische 

benadering van kmo-financiering op basis 

waarvan een duidelijk overzicht van alle 

beschikbare middelen zou kunnen worden 

verkregen; onderstreept zijn standpunt in 

de lopende wetgevingsonderhandelingen, 

volgens welke de middelen voor de 

bestaande EU-programma's niet opnieuw 

mogen worden verlaagd om deze 

verlenging te financieren; is van mening 

dat het EFSI, met een garantiefonds dat 

grotendeels wordt gefinancierd vanuit de 

EU-begroting, niet mag worden ingezet 

ter ondersteuning van entiteiten die zijn 

opgericht of een rechtspersoonlijkheid 

hebben in rechtsgebieden die zijn 

opgenomen in de EU-lijst van niet-

coöperatieve rechtsgebieden of waar de 

6. staat erop het Europees Fonds voor 

strategische investeringen (EFSI) 

nadrukkelijk te bekritiseren en 

tekapittelen, omdat het er niet in geslaagd 

is de investeringskloof in de EU te 

dichten; benadrukt het feit dat in plaats 

van het fonds een ruim en meer ambitieus 

plan voor overheidsinvesteringen in alle 

EU-regio's ten uitvoer had moeten worden 

gelegd, om te helpen bij de uitvoering van 

strategische, structurele investeringen met 

een hoge toegevoegde waarde voor de 

economie, de overheidssector, het milieu 

en de maatschappij; 
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Europese of internationale 

belastingnormen inzake transparantie en 

uitwisseling van informatie niet worden 

nageleefd; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/24 

Amendement  24 

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 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. neemt kennis van en is ingenomen 

met de EU-initiatieven op het vlak van 

defensieonderzoek en ontwikkeling en 

verwerving van technologie, die zullen 

bijdragen tot schaalvoordelen in de sector 

en tot meer coördinatie tussen de 

lidstaten, en, mits op de juiste manier 

ontwikkeld, tot rationelere defensie-

uitgaven en besparingen op nationaal 

niveau; benadrukt voorts dat het 

concurrentie- en innovatievermogen van 

de Europese defensie-industrie moet 

worden vergroot; verwijst naar zijn 

eerdere standpunt dat nieuwe initiatieven 

op dit gebied met bijkomende middelen 

moeten worden gefinancierd en niet ten 

koste mogen gaan van bestaande 

programma's, waaronder de CEF; 

Schrappen. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/25 

Amendement  25 

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 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. constateert dat de Commissie niet is 

ingegaan op het verzoek van het Parlement 

om een beoordeling uit te voeren van en 

aangepaste voorstellen te doen voor een 

"Interrailpas voor Europa op de achttiende 

verjaardag"; is van mening dat dergelijke 

voorstellen het Europese bewustzijn en de 

Europese identiteit kunnen versterken; 

benadrukt evenwel dat nieuwe projecten 

moeten worden gefinancierd met nieuwe 

financiële middelen, zonder dat dit 

gevolgen heeft voor bestaande 

programma's, en dat nieuwe projecten zo 

sociaal inclusief mogelijk moeten zijn; 

dringt bij de Commissie nogmaals aan op 

gepaste voorstellen hieromtrent; 

8. constateert dat de Commissie niet is 

ingegaan op het verzoek van het Parlement 

om een beoordeling uit te voeren van en 

aangepaste voorstellen te doen voor een 

"Interrailpas voor Europa op de achttiende 

verjaardag"; is van mening dat dergelijke 

voorstellen wel het Europese bewustzijn 

kunnen versterken, maar dat zij 

ontoereikend zijn, en benadrukt het feit 

dat wat nodig is, programma's zijn die de 

maatschappelijke integratie bevorderen en 

die erop gericht zijn de maatschappelijke 

ongelijkheden te verminderen door de 

creatie van duurzame, stabiele banen; 

benadrukt dat nieuwe projecten moeten 

worden gefinancierd met nieuwe financiële 

middelen, en vraagt een verdere 

versterking van alle bestaande 

programma's die erop gericht zijn de 

sociale inclusie en integratie te 

verbeteren; dringt bij de Commissie 

nogmaals aan op gepaste voorstellen 

hieromtrent; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/26 

Amendement  26 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, 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 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. betreurt ten zeerste het voorstel 

voor een Europese sociale pijler en de 

discussienota over de sociale dimensie van 

Europa, die misleidend en vaag zijn en 

waarmee men de aandacht wil afleiden 

van het soberheidsbeleid, dat heeft 

bijgedragen tot de ernstige economische 

crisis in de EU en heeft geleid tot precaire 

arbeidsomstandigheden en ongelijkheid 

tussen mannen en vrouwen; veroordeelt 

het voorstel voor een interinstitutionele 

afkondiging van de Europese sociale 

pijler, waarmee men een geharmoniseerde 

lage norm van sociale rechten op 

Europees niveau wil invoeren die de 

arbeids- en sociale rechten van 

werknemers verzwakt, om te proberen de 

uitbuiting en verarming van de burgers 

nog groter te maken en tegelijk asociale 

en ondemocratische instrumenten als het 

kader voor economische governance, het 

Europees semester en het fiscaal pact te 

legitimeren; stelt dat een reëel sociaal 

beleid alleen kan worden gerealiseerd 

door een ander Europa, één dat het 

soberheidskader en het beleid dat gericht 

is op concurrentievermogen, 

liberalisering en deregulering van de 

arbeidsmarkt, loslaat, omdat dit de sociale 

en arbeidsrechten in de lidstaten 

ondermijnt en de lonen blokkeert; 
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Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/27 

Amendement  27 

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 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. is verheugd dat in de 

ontwerpbegroting 2018 bijkomende 

middelen worden toegekend aan het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), 

waarmee gehoor wordt gegeven aan 

eerdere oproepen van het Parlement om dit 

programma voort te zetten; neemt tegelijk 

kennis van het voorstel voor het ontwerp 

van gewijzigde begroting nr. 3/2017, 

waarin aan het YEI 500 miljoen EUR aan 

vastleggingen wordt toegekend, zoals 

overeengekomen door het Parlement en de 

Raad tijdens het begrotingsoverleg 2017; is 

ervan overtuigd dat de voorgestelde 

bedragen verre van voldoende zijn om de 

doelstellingen van het YEI te 

verwezenlijken en is van mening dat het 

YEI, om de jongerenwerkloosheid 

doeltreffend aan te pakken, zal moeten 

blijven bijdragen tot de prioritaire 

doelstelling van de Unie inzake groei en 

werkgelegenheid; benadrukt dat de 

jongerenwerkloosheid in de Unie 

doeltreffend moet worden aangepakt en 

beklemtoont dat het YEI verder kan 

worden verbeterd en efficiënter kan 

worden gemaakt, onder meer door ervoor 

te zorgen dat het initiatief daadwerkelijke 

Europese toegevoegde waarde oplevert ten 

aanzien van het werkgelegenheidsbeleid 

voor jongeren in de lidstaten en niet wordt 

9. is verheugd dat in de 

ontwerpbegroting 2018 bijkomende 

middelen worden toegekend aan het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), 

waarmee gehoor wordt gegeven aan 

eerdere oproepen van het Parlement om dit 

programma voort te zetten; neemt tegelijk 

kennis van het voorstel voor het ontwerp 

van gewijzigde begroting nr. 3/2017, 

waarin aan het YEI 500 miljoen EUR aan 

vastleggingen wordt toegekend, zoals 

overeengekomen door het Parlement en de 

Raad tijdens het begrotingsoverleg 2017; is 

ervan overtuigd dat de voorgestelde 

bedragen verre van voldoende zijn om de 

doelstellingen van het YEI om de 

jongerenwerkloosheid doeltreffend aan te 

pakken, te verwezenlijken; benadrukt dat 

de jongerenwerkloosheid in de Europese 

Unie doeltreffend moet worden 

aangepakt; beklemtoont dat het YEI 

bijkomende middelen nodig heeft om 

jeugdwerkloosheid doeltreffend aan te 

pakken en verzoekt de Commissie en de 

Raad de kredieten ervoor significant te 

verhogen; onderstreept het feit dat 

uitsluitend een gedegen YEI het potentieel 

heeft bij te dragen tot de prioritaire 

doelstelling van de Unie van groei en 

behoorlijke, hoogwaardige 

banenschepping en kwalificaties voor de 
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ingezet ter vervanging van voormalig 

nationaal beleid; 

lange termijn; benadrukt dat het YEI 

aanzienlijk moet worden versterkt en 

verbeterd, zodat de impact ervan 
daadwerkelijke Europese toegevoegde 

waarde oplevert ten aanzien van het 

werkgelegenheidsbeleid voor jongeren in 

de lidstaten, en onderstreept het feit dat 

het niet wordt ingezet ter vervanging van 

voormalig nationaal beleid; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/28 

Amendement  28 

Martina Michels, 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 10 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. maakt zich ernstige zorgen door de 

suggesties in de discussienota van de 

Commissie over de toekomst van de EU-

financiën om de financiering voor het 

cohesiebeleid te verminderen, de 

financiering nauwer te koppelen aan 

economische governance, het Europees 

semester en zogeheten structurele 

hervormingen, en te voorzien in een 

groter gebruik van 

financieringsinstrumenten; is ervan 

overtuigd dat het aandeel van de EU-

begroting dat wordt gereserveerd voor het 

cohesiebeleid na 2020 op zijn minst even 

groot moet blijven of zelfs moet stijgen, 

gezien de complexe interne en externe 

problemen die in het beleid 

overeenkomstig de doelstellingen ervan 

aan bod zullen moeten komen; is van 

mening dat er geen sprake van kan zijn 

dat het beleid door omstandigheden, met 

inbegrip van de brexit, wordt afgezwakt, 

en dat er niet mag worden beknibbeld op 

het aandeel van dit beleid in de totale EU-

begroting door overheveling van middelen 

om nieuwe uitdagingen het hoofd te 

bieden; verzet zich tegen macro-

economische voorwaarden en wijst erop 

dat elk verband tussen het cohesiebeleid 

en economische beleidsprocessen in het 

Europees semester evenwichtig moet zijn, 
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in twee richtingen moet gelden en een 

niet-punitief karakter moet hebben ten 

aanzien van alle belanghebbenden; verzet 

zich tegen bindende kwantitatieve 

streefcijfers voor het gebruik van 

financieringsinstrumenten en 

onderstreept dat het gebruik van 

financieringsinstrumenten niet mag 

leiden tot een daling van de subsidies of 

tot dalingen in de algemene EU-

begroting; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/29 

Amendement  29 

Miguel Viegas, 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 18 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 18 bis. verzoekt om een evaluatie van het 

Europees Investeringsfonds (EIF), met 

name de impact ervan op het scheppen 

van duurzame en hoogwaardige banen, de 

oprichting en ondersteuning van kmo's, 

en economische groei op lokaal, regionaal 

en nationaal niveau; benadrukt het feit 

dat het EIF geen echt investeringsbeleid 

bevordert dat een einde maakt aan de 

werkloosheid, met name in de armste 

regio's en de perifere lidstaten; spreekt 

zijn verzet uit tegen het huidige MFK, en 

wijst daarbij op het feit dat er dringend 

nieuwe gerichte maatregelen moeten 

worden uitgevoerd voor het ondersteunen 

van de armsten en de groei en 

ontwikkeling van de armste regio's, die 

bijzonder zijn getroffen door de gevolgen 

van het bezuinigingsbeleid; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/30 

Amendement  30 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Begroting 2018 - Mandaat voor de trialoog 

2017/2043(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 23 bis. veroordeelt met klem de 

financiering via Horizon 2020 van 

Israëlische bedrijven die actief deelnemen 

aan de Israëlische schendingen van het 

internationaal recht en de mensenrechten 

in de Palestijnse gebieden; is van mening 

dat geen onderneming die 

onderzoeksactiviteiten verricht voor het 

leger, financiering mag ontvangen uit de 

begroting van de EU; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/31 

Amendement  31 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Begroting 2018 - Mandaat voor de trialoog 

2017/2043(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 33 bis. veroordeelt de toegenomen stappen 

in de richting van de militarisering van de 

EU; verwerpt de Europese 

veiligheidsstrategie en het 

gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid (GBVB) en het 

gemeenschappelijk veiligheids- en 

defensiebeleid (GVDB); vraagt dat de 

samenwerking tussen de EU en de NAVO 

wordt stopgezet en verwerpt het huidige 

uitbreidingsbeleid van de NAVO; dringt 

erop aan dat alle buitenlandse militaire 

bases in Europa worden opgeheven; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/32 

Amendement  32 

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 55 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 55 bis. herinnert aan het besluit van het 

Parlement in het kader van zijn 

begrotingsprocedure voor 2017 om een 

dienst op te richten voor vertolking in 

Internationale Gebarentaal voor alle 

plenaire debatten, en dringt er bij het 

bestuur op aan dit besluit zonder verdere 

vertraging ten uitvoer te leggen; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/33 

Amendement  33 

Miguel Viegas, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, 

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

Maštálka, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Begroting 2018 - Mandaat voor de trialoog 

2017/2043(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 15 bis. onderstreept het belang van het 

solidariteitsfonds van de Europese Unie 

(SFEU) dat is opgezet om de EU in staat 

te stellen te reageren op grote 

natuurrampen en solidariteit te betonen 

met de rampgebieden in Europa, en neemt 

kennis van de voorgenomen vastleggings- 

en betalingskredieten voor het SFEU; 

verzoekt de Commissie zonder verdere 

vertraging te beoordelen of een 

aanvullende verhoging nodig is, met 

name rekening houdend met de 

aardbevingen in Italië en de branden in 

Spanje en Portugal, waar een tragisch 

verlies van mensenlevens heeft 

plaatsgehad en die een dramatische en 

grote impact hebben gehad op de 

bevolking in buitengewoon achtergestelde 

regio's; roept op tot het aanpassen van de 

regels met betrekking tot de toewijzing 

van middelen uit dit fonds voor een 

flexibelere en snellere inzet van deze 

middelen ten behoeve van een ruim scala 

van rampen met grote gevolgen teneinde 

de tijd tussen de ramp en de 

beschikbaarheid van de middelen in te 

korten; 

Or. en 



 

AM\1130097NL.docx  PE605.585v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

3.7.2017 A8-0249/34 

Amendement  34 

Martina Michels, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Begroting 2018 - Mandaat voor de trialoog 

2017/2043(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Visum 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn resolutie van 13 juni 

2017 over bouwstenen voor een 

cohesiebeleid van de EU na 20201, 

________ 

1 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0254. 

Or. en 

 

 


