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18.10.2017 A8-0299/33 

Amendement  33 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Kostas 

Chrysogonos, Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, João Pimenta 

Lopes 

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 35 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 35 quater. dringt erop aan dat de Unie 

meer verantwoording aflegt ten aanzien 

van de bescherming van natuurwaarden 

binnen het Natura 2000-netwerk, met 

name wat de financiering ervan betreft; 

merkt op dat diverse lidstaten 

moeilijkheden ondervinden bij het beheer 

van gebieden die zijn opgenomen in het 

Natura 2000-netwerk, door het ontbreken 

van een specifiek financieringsinstrument 

voor het beheer ervan, als aanvulling op 

de opname van biodiversiteit in de 

sectorale beleidsmaatregelen; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/34 

Amendement  34 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, 

Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier 

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

Ferreira, João Pimenta Lopes 

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 35 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 35 quinquies. stelt met bezorgdheid vast 

dat het aantal projecten dat jaarlijks in de 

lidstaten door het LIFE+-programma 

wordt gefinancierd, achterblijft bij het 

aantal dat verwacht zou mogen worden op 

basis van de indicatieve verdeling van de 

financiële middelen; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/35 

Amendement  35 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol 

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

Vallina, João Ferreira,  João Pimenta Lopes 

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 35 sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 35 sexies. vestigt de aandacht op de 

factoren die een bedreiging vormen voor 

tal van bosecosystemen, zoals onder meer 

bosbranden en de verspreiding van 

invasieve uitheemse soorten, plagen en 

ziekten (zoals het dennenaaltje); is van 

mening dat er via communautaire 

steunprogramma's en -maatregelen 

voldoende financiële middelen moeten 

worden uitgetrokken voor de beoordeling 

van de ecologische en fytosanitaire 

gezondheid van de bossen en het herstel 

hiervan, inclusief herbebossing; wijst erop 

dat deze middelen bijzonder belangrijk en 

urgent zijn voor een aantal lidstaten, met 

name Portugal en Spanje vanwege de 

eerdere opeenvolgende branden op hun 

gehele grondgebied; 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/36 

Amendement  36 

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

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Marisa Matias, 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 37 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

37. merkt op dat, waar het aantal 

migranten dat via de route door het centrale 

en oostelijke Middellandse Zeegebied de 

Unie binnenkomt in de eerste negen 

maanden van 2017 is gedaald, de druk op 

de route door het westelijke Middellandse 

Zeegebied blijft bestaan; merkt op dat 

meer dan honderdduizend migranten en 

vluchtelingen in de eerste negen maanden 

van 2017 over zee Europa zijn 

binnengekomen, waarvan ruim 75 % in 

Italië aankomt en de rest verspreid over 

Griekenland, Cyprus en Spanje; is van 

mening dat er meer middelen nodig zijn 

om de behoeften van de Unie op het 

gebied van migratie volledig te dekken, 

met name via het Fonds voor asiel, 

migratie en integratie, om de lidstaten te 

helpen de integratiemaatregelen en -

praktijken te verbeteren voor personen die 

internationale bescherming nodig hebben, 

in het bijzonder niet-begeleide 

minderjarigen, en, indien nodig, om 

terugkeeroperaties uit te voeren voor 

personen die geen recht hebben op 

bescherming, met volledige inachtneming 

van het beginsel van non-refoulement; 

benadrukt in dit verband ook dat het EASO 

37. merkt op dat het aantal migranten 

dat via de route door het centrale en 

oostelijke Middellandse Zeegebied de Unie 

binnenkomt in de eerste negen maanden 

van 2017 is gedaald; merkt op dat meer 

dan honderdduizend migranten en 

vluchtelingen in de eerste negen maanden 

van 2017 over zee Europa zijn 

binnengekomen, waarvan ruim 75 % in 

Italië aankomt en de rest verspreid over 

Griekenland, Cyprus en Spanje; is van 

mening dat er meer middelen nodig zijn 

om de behoeften van migranten, 

begunstigden en personen die 

internationale bescherming nodig hebben, 

in het bijzonder niet-begeleide 

minderjarigen, volledig te dekken, onder 

meer via het Fonds voor asiel, migratie en 

integratie, om de lidstaten te helpen de 

integratiemaatregelen te verbeteren; 

benadrukt in dit verband ook dat het EASO 

over passende financiële en personele 

middelen moet beschikken opdat het 

agentschap zijn opgedragen taken kan 

uitvoeren; 
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over passende financiële en personele 

middelen moet beschikken opdat het 

agentschap zijn opgedragen taken kan 

uitvoeren; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/37 

Amendement  37 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina Konečná, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 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 47 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

47. is van mening dat prioriteit moet 

worden gegeven aan de onmiddellijke 

buurlanden van de Unie en aan 

maatregelen die de belangrijkste 

problemen aanpakken waarmee zij worden 

geconfronteerd, namelijk de migratie- en 

vluchtelingencrisis en de daarmee 

samenhangende humanitaire uitdagingen 

in de buurlanden in het zuiden, en de 

Russische agressie in de buurlanden in 

het oosten; is van mening dat stabiliteit en 

welvaart in de buurlanden van de EU 

bevorderlijk zijn voor zowel de betrokken 

regio's als voor de Unie in haar geheel; 

herhaalt zijn oproep voor meer steun aan 

het vredesproces in het Midden-Oosten, de 

Palestijnse Autoriteit en de UNRWA om 

het hoofd te kunnen bieden aan de 

toenemende behoeften en de uitdrukkelijke 

doelstelling van de Unie te verwezenlijken, 

namelijk de ontwikkeling en de stabiliteit 

in de regio bevorderen en de veerkracht 

van de Palestijnen ondersteunen; herhaalt 

dat het steunen van landen die 

associatieovereenkomsten met de Unie 

uitvoeren van cruciaal belang is voor het 

bevorderen van politieke en economische 

hervormingen, maar benadrukt dat deze 

47. is van mening dat prioriteit moet 

worden gegeven aan de onmiddellijke 

buurlanden van de Unie en aan 

maatregelen die de belangrijkste 

problemen aanpakken waarmee zij worden 

geconfronteerd, namelijk de migratie-, 

vluchtelingen- en humanitaire uitdagingen 

in de buurlanden in het zuiden en in het 

oosten; is van mening dat stabiliteit en 

welvaart in de buurlanden van de EU 

bevorderlijk zijn voor zowel de betrokken 

regio's als voor de Unie in haar geheel; 

herhaalt zijn oproep voor meer steun aan 

het vredesproces in het Midden-Oosten, de 

Palestijnse Autoriteit en de UNRWA om 

het hoofd te kunnen bieden aan de 

toenemende behoeften en de uitdrukkelijke 

doelstelling van de Unie te verwezenlijken, 

namelijk de ontwikkeling en de stabiliteit 

in de regio bevorderen en de veerkracht 

van de Palestijnen ondersteunen; herhaalt 

dat het steunen van landen die 

associatieovereenkomsten met de Unie 

uitvoeren van cruciaal belang is voor het 

bevorderen van politieke en economische 

hervormingen, maar benadrukt dat deze 

steun enkel mag worden verleend zolang 

deze landen voldoen aan de daarvoor 
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steun enkel mag worden verleend zolang 

deze landen voldoen aan de daarvoor 

geldende criteria, met name op het gebied 

van de rechtsstaat en het tot stand brengen 

van democratische instellingen; besluit 

bijgevolg de middelen voor het Europees 

nabuurschapsinstrument (ENI), het 

instrument voor pretoetredingssteun (IPA) 

en voor macrofinanciële bijstand (MFA) te 

verhogen; 

geldende criteria, met name op het gebied 

van de rechtsstaat en het tot stand brengen 

van democratische instellingen; besluit 

bijgevolg de middelen voor het Europees 

nabuurschapsinstrument (ENI), het 

instrument voor pretoetredingssteun (IPA) 

en voor macrofinanciële bijstand (MFA) te 

verhogen; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/38 

Amendement  38 

Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu, Marisa Matias, Kostas 

Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, 

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

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 47 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 47 bis. doet een dringend beroep op de 

Unie en haar lidstaten om seksuele en 

reproductieve gezondheidszorg en rechten 

(SRHR) centraal in hun beleid te plaatsen 

en, in het bijzonder, om de dramatische 

gevolgen van de Global Gag Rule tegen te 

gaan door zowel de nationale als de EU-

financiering voor deze programma's 

aanzienlijk te verhogen; verzoekt de Unie 

en de lidstaten zich met name in te zetten 

voor het gebruik van alle externe 

financieringsinstrumenten van de Unie en 

voor de oprichting van een internationaal 

fonds, met het oog op de verdere 

financiering van de toegang tot 

anticonceptie en veilige en legale abortus, 

programma's die zich richten op hiv/aids, 

de gezondheid van moeders en andere 

bedreigingen voor de volksgezondheid, 

waarbij de toegang tot hulporganisaties 

die actief zijn op deze gebieden wordt 

mogelijk gemaakt en vergemakkelijkt; 

roept de Unie en haar lidstaten op alles in 

het werk te stellen om het 

financieringstekort op te vangen dat is 

ontstaan na de goedkeuring van de Global 

Gag Rule door de Amerikaanse regering, 
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die een verbod instelt voor alle 

buitenlandse hulporganisaties die 

diensten verstrekken op het gebied van 

seksuele en reproductieve 

gezondheidszorg en rechten; is van 

mening dat deze wet een rechtstreekse 

aanval is op en het terugdraaien van de 

rechten van vrouwen en meisjes; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/39 

Amendement  39 

Miguel Viegas, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina 

Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso 

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

João Pimenta Lopes 

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 72 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 72 bis.  dringt aan op een verhoging van 

de kredieten voor de reserve voor 

noodhulp (EAR) en het Solidariteitsfonds 

van de EU (SFEU) naar aanleiding van 

de recentste tragische rampen, met name 

de bosbranden en de extreme droogte in 

Portugal en Spanje; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/40 

Amendement  40 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina Konečná, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol 

Guzmán, Marisa Matias 

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 75 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 75 bis. is van mening dat in de EU-

begroting een nieuw onderdeel moet 

worden opgenomen voor eigen middelen 

van de Unie, in de vorm van nieuwe 

belastingen zoals een 

vennootschapsbelasting voor 

multinationals, een koolstofbelasting of 

een belasting op financiële transacties; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/41 

Amendement  41 

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

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

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 76 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 76 bis. benadrukt dat er dringend een 

Europese autoriteit moet worden 

opgericht ter bestrijding van 

belastingontduiking; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/42 

Amendement  42 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina Konečná, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, 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 78 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

78. wijst erop dat de raming voor 2018 

neerkomt op 18,88 %, wat lager is dan het 

in 2017 verwezenlijkte niveau (19,25 %) 

en het laagste aandeel van rubriek 5 vormt 

in de afgelopen vijftien jaar; 

78. wijst erop dat de raming voor 2018 

neerkomt op 18,88 %, wat lager is dan het 

in 2017 verwezenlijkte niveau (19,25 %) 

en het laagste aandeel van rubriek 5 vormt 

in de afgelopen vijftien jaar; benadrukt 

evenwel dat het streven naar zo laag 

mogelijke uitgaven voor het Europees 

Parlement niet ten koste mag gaan van 

een beperking van het vermogen van het 

Parlement om zijn gewone 

wetgevingswerkzaamheden te verrichten; 

Or. en 

 

 


