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18.10.2017 A8-0299/13 

Amendement  13 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Marisa Matias, Marina Albiol 

Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. benadrukt dat de lezing van de 

begroting 2018 door het Parlement volledig 

recht doet aan de politieke prioriteiten die 

met een overweldigende meerderheid zijn 

vastgesteld in zijn bovengenoemde 

resoluties van 15 maart 2017 over de 

algemene richtsnoeren en van 5 juli 2017 

over het mandaat voor de trialoog; 

herinnert eraan dat duurzame groei, 

werkgelegenheid, in het bijzonder 

werkgelegenheid voor jongeren, veiligheid 

en klimaatverandering de kern vormen van 

deze prioriteiten; 

1. wijst erop dat de lezing van de 

begroting 2018 door het Parlement recht 

doet aan de politieke prioriteiten die zijn 

vastgesteld in zijn bovengenoemde 

resoluties van 15 maart 2017 over de 

algemene richtsnoeren en van 5 juli 2017 

over het mandaat voor de trialoog; 

benadrukt dat duurzame banen, in het 

bijzonder werkgelegenheid voor jongeren, 

duurzame groei, klimaatverandering en 

solidariteit de kern van de prioriteiten van 

de Unie moeten vormen; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/14 

Amendement  14 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Kostas 

Chrysogonos, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. benadrukt dat de Unie nog steeds 

wordt geconfronteerd met tal van 

uitdagingen en is ervan overtuigd dat de 

begroting van de Unie, met inachtneming 

van de begrotingsdiscipline, de nodige 

financiële middelen moet aanreiken om 

tegemoet te komen aan de politieke 

prioriteiten en de Unie in staat te stellen 

concrete oplossingen te vinden voor en een 

doeltreffend antwoord te bieden op deze 

uitdagingen; benadrukt dat de uitgaven van 

de Unie gebaseerd moeten zijn op het 

beginsel van Europese meerwaarde en het 

subsidiariteitsbeginsel moeten eerbiedigen; 

2. benadrukt dat de Unie nog steeds 

wordt geconfronteerd met tal van 

uitdagingen en is ervan overtuigd dat de 

begroting van de Unie de nodige financiële 

middelen moet aanreiken om tegemoet te 

komen aan de politieke prioriteiten en de 

Unie in staat te stellen concrete 

oplossingen te vinden voor en een 

doeltreffend antwoord te bieden op deze 

uitdagingen; benadrukt dat de uitgaven van 

de Unie gebaseerd moeten zijn op het 

beginsel van Europese meerwaarde en het 

subsidiariteitsbeginsel moeten eerbiedigen; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/15 

Amendement  15 

Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, 

Stelios Kouloglou, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, 

Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel 

Viegas 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. benadrukt dat er onmiddellijk een 

einde moet worden gemaakt aan de 

bezuinigingstrend in het beleid, zowel op 

nationaal als op EU-niveau; dringt aan 

op de totstandbrenging van een sociaal 

Europa en een traject voor degelijke, 

hoogwaardige en duurzame 

werkgelegenheid, om de sociale 

bescherming uit te breiden en 

gezondheidszorg en onderwijs voor 

iedereen te waarborgen, op basis van 

sociale cohesie, op integratie gerichte 

gemeenschappen en een degelijke 

overheidssector, waarbij de hoogste 

levensstandaard wordt gewaarborgd en 

rekening wordt gehouden met de 

ontwikkelingsbehoeften van elke regio en 

elke lidstaat, met name van de minst 

ontwikkelde, reële convergentie tussen de 

regio's en de lidstaten wordt bevorderd en 

alle inspanningen worden opgedreven om 

de huidige economische en sociale 

ongelijkheid daadwerkelijk terug te 

dringen; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/16 

Amendement  16 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Marisa Matias, 

Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. staat erop het Europees Fonds 

voor strategische investeringen (EFSI) 

nadrukkelijk te bekritiseren en te 

kapittelen, 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 samenleving; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/17 

Amendement  17 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Marisa 

Matias, Luke Ming Flanagan, Jaromír Kohlíček 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. is uiterst bezorgd over de toename 

van de instabiliteit en de onzekerheid, 

zowel binnen als buiten de Unie; 

benadrukt dat er een volkomen nieuwe 

aanpak nodig is, waarbij de Unie zich 

opnieuw richt op samenhang, integratie, 

vrede, duurzame ontwikkeling en 

mensenrechten; verzoekt de Commissie en 

de lidstaten hun inspanningen te 

bundelen en op te drijven om de vrede te 

bewaren en conflicten te voorkomen; 

herinnert aan de wereldwijde inspiratie 

waarvoor het Goede-Vrijdagakkoord heeft 

gezorgd, maar is zich bewust van de 

ongekende uitdagingen en druk als gevolg 

van het Britse referendum in 2016; roept 

de Commissie en de lidstaten op hun 

steun voor verzoening te vergroten en 

ervoor te zorgen dat de EU haar 

toezegging nakomt om in de begroting 

van de Unie voor 2018 extra steun voor 

vredesopbouw op te nemen om te zorgen 

voor vrede, stabiliteit en verzoening in 

Ierland; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/18 

Amendement  18 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, 

Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. is van mening dat, hoewel de piek 

van de migratie- en vluchtelingencrisis 

momenteel afgezwakt lijkt, de Unie paraat 

moet zijn om in de toekomst te reageren op 

onvoorziene gebeurtenissen op dit gebied 

en een meer proactieve aanpak op het 

gebied van migratie aan de dag moet 

leggen; dringt er daarom bij de Commissie 

op aan permanent toezicht te houden op de 

geschiktheid van de toewijzingen in 

rubriek 3 en ten volle gebruik te maken van 

alle instrumenten die in het kader van het 

huidige MFK beschikbaar zijn om tijdig te 

reageren op onvoorziene gebeurtenissen 

die bijkomende financiering kunnen 

vergen; herinnert eraan dat, hoewel de 

Unie erin is geslaagd een aantal 

mechanismen in te voeren die helpen het 

hoofd te bieden aan deze situatie, er 

volgens de UNHCR in 2017 tot nu toe toch 

nog meer dan honderdduizend 

vluchtelingen en migranten over zee naar 

Europa zijn gekomen; besluit daarom tot 

een beperkte verhoging van de kredieten 

voor het Fonds voor asiel, migratie en 

integratie en het Fonds voor interne 

veiligheid, alsook voor de agentschappen 

met bevoegdheden op het gebied van asiel, 

zoals het Europees Ondersteuningsbureau 

8. is van mening dat, hoewel de piek 

van de migratie- en vluchtelingencrisis 

momenteel afgezwakt lijkt, de Unie paraat 

moet zijn om in de toekomst te reageren op 

onvoorziene gebeurtenissen op dit gebied 

en een meer proactieve aanpak op het 

gebied van migratie aan de dag moet 

leggen; dringt er daarom bij de Commissie 

op aan permanent toezicht te houden op de 

geschiktheid van de toewijzingen in 

rubriek 3 en ten volle gebruik te maken van 

alle instrumenten die in het kader van het 

huidige MFK beschikbaar zijn om tijdig te 

reageren op onvoorziene gebeurtenissen 

die bijkomende financiering kunnen 

vergen; herinnert eraan dat, hoewel de 

Unie erin is geslaagd een aantal 

mechanismen in te voeren die helpen het 

hoofd te bieden aan deze situatie, er 

volgens de UNHCR in 2017 tot nu toe toch 

nog meer dan honderdduizend 

vluchtelingen en migranten over zee naar 

Europa zijn gekomen; besluit daarom tot 

een verhoging van de kredieten voor het 

Europees Ondersteuningsbureau voor 

asielzaken (EASO), dat moet worden 

voorzien van passende financiële en 

personele middelen; wijst er eens te meer 

op dat het maximum van rubriek 3 bij 
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voor asielzaken (EASO), die moeten 

worden voorzien van passende financiële 

en personele middelen; wijst er eens te 

meer op dat het maximum van rubriek 3 bij 

lange na niet toereikend is om te zorgen 

voor afdoende financiering voor de interne 

dimensie van de migratie- en 

vluchtelingencrisis, en evenmin voor 

andere prioritaire programma's, 

bijvoorbeeld op het gebied van cultuur en 

burgerschap; 

lange na niet toereikend is om te zorgen 

voor afdoende financiering voor de interne 

dimensie van de migratie- en 

vluchtelingencrisis, en evenmin voor 

andere prioritaire programma's, 

bijvoorbeeld op het gebied van cultuur en 

burgerschap; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/19 

Amendement  19 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Marina Albiol 

Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, João Ferreira, Miguel Viegas 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 bis. verwerpt elk gebruik van de 

begroting van de Unie voor de 

financiering van militaristische EU-

programma's; herinnert eraan dat de 

financiële middelen van de EU, met 

inbegrip van door de Commissie 

verstrekte subsidies voor onderzoek, niet 

voor de financiering van militaire 

projecten kunnen worden gebruikt; 

benadrukt dat het concept van technologie 

voor tweeërlei gebruik niet mag worden 

gebruikt als middel om heimelijk 

projecten te financieren die eigenlijk voor 

militaire doelen bestemd zijn, zoals drones 

voor hightech oorlogvoering en 

veiligheidstoezicht; benadrukt dat er 

alternatieve programma's nodig zijn ter 

ondersteuning van een socialer Europa 

dat bijdraagt tot de versterking van 

duurzame ontwikkeling en de 

milieuvriendelijke binnenlandse vraag, 

gebaseerd op progressieve lonen, volledige 

werkgelegenheid met de bijbehorende 

rechten, sociale voorzieningen, de 

uitbanning van armoede en sociale 

uitsluiting en een grotere sociale en 

economische cohesie; 
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Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/20 

Amendement  20 

Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, 

Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. concludeert dat, met het oog op een 

adequate financiering van alle dringende 

behoeften en gezien de zeer krappe marges 

in het MFK in 2018, alle middelen die in 

de MFK-verordening voor flexibiliteit 

beschikbaar zijn zullen moeten worden 

ingezet; verwacht dat de Raad deze visie 

zal delen en dat tijdens het 

begrotingsoverleg vlot overeenstemming 

zal worden bereikt, waardoor de Unie 

tegen de situatie opgewassen moet zijn en 

doeltreffend moet kunnen reageren op de 

uitdagingen die zich zullen aandienen; 

benadrukt dat de elk begrotingsjaar 

terugkerende afwijking van de 

oorspronkelijke programmering in het 

kader van het huidige MFK pleit voor een 

opwaartse aanpassing van de maxima in 

het MFK voor de periode na 2020; 

16. concludeert dat, met het oog op een 

adequate financiering van alle dringende 

behoeften en gezien de zeer krappe marges 

in het MFK in 2018, alle middelen die in 

de MFK-verordening voor flexibiliteit en 

een aanzienlijke verhoging van de 

maxima beschikbaar zijn zullen moeten 

worden gebruikt; verwacht dat de Raad 

deze visie zal delen en dat tijdens het 

begrotingsoverleg vlot overeenstemming 

zal worden bereikt, waardoor de Unie 

tegen de situatie opgewassen moet zijn en 

doeltreffend moet kunnen reageren op de 

uitdagingen die zich zullen aandienen; 

benadrukt dat de elk begrotingsjaar 

terugkerende afwijking van de 

oorspronkelijke programmering in het 

kader van het huidige MFK pleit voor een 

opwaartse aanpassing van de maxima in 

het MFK voor de periode na 2020; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/21 

Amendement  21 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Jiří 

Maštálka, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, 

João Pimenta Lopes, Miguel Viegas 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. benadrukt het feit dat het 

belangrijk is coöperatief 

defensieonderzoek in Europa te 

stimuleren om essentiële 

capaciteitstekorten aan te pakken, nu de 

internationale ontwikkelingen en 

onzekerheden het steeds meer nodig 

maken dat Europa haar defensie-

inspanningen opvoert; is van mening dat 

aanvullende uitgaven op Unieniveau op 

het gebied van defensieonderzoek moeten 

worden gecompenseerd door besparingen 

op nationaal niveau; steunt de verhoging 

van de kredieten voor de voorbereidende 

actie inzake defensieonderzoek; pleit voor 

een programma voor defensieonderzoek 

met een eigen begroting binnen het 

volgende meerjarig financieel kader; 

herhaalt evenwel zijn traditionele 

standpunt dat nieuwe initiatieven moeten 

worden gefinancierd met nieuwe 

middelen en niet ten koste van bestaande 

programma's van de Unie; benadrukt 

voorts dat het concurrentie- en 

innovatievermogen van de Europese 

defensie-industrie moet worden vergroot; 

Schrappen 
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Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/22 

Amendement  22 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Liadh Ní Riada, Kostas 

Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 27 bis. benadrukt dat het Europese 

cohesiebeleid in tijden van toenemende 

regionale, economische en sociale 

ongelijkheid moet worden versterkt, en 

stelt daarom voor alle door de Raad 

voorgestelde verlagingen voor de 

begrotingsonderdelen betreffende het 

Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling (EFRO) ongedaan te 

maken; 

Or. en 

 

 


