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8.3.2018 A8-0048/58 

Amendement  58 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-

Pierre Vieu 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 11 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien de mededeling van de 

Commissie van 24 oktober 2017 

(COM(2017)0623) getiteld "Een nieuw en 

sterker strategisch partnerschap met de 

ultraperifere gebieden van de EU", 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/59 

Amendement  59 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Sofia 

Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marie-Pierre Vieu 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat het huidige 

meerjarig financieel kader (MFK) in 2013 

werd goedgekeurd en voor het eerst een 

reële afname ten opzichte van de vorige 

financiële programmeringsperiode inhield 

van zowel de vastleggings- als de 

betalingskredieten, ondanks de 

toegenomen bevoegdheden en de 

groeiende ambities van de EU op grond 

van respectievelijk het Verdrag van 

Lissabon en de Europa 2020-strategie; 

overwegende dat het voorts een aanzienlijk 

verschil vertoonde tussen de omvang van 

de vastleggings- en de betalingskredieten, 

wat mede geleid heeft tot een achterstand 

van onbetaalde rekeningen in de eerste 

twee jaren van het MFK; overwegende dat 

de late vaststelling van het MFK en de 

daarmee samenhangende 

rechtsgrondslagen mede debet waren aan 

vertragingen bij de uitvoering, waarvan de 

gevolgen nu nog steeds voelbaar zijn en die 

ertoe zouden kunnen leiden dat de 

betalingsverzoeken zich aan het eind van 

het huidige MFK ophopen en in de 

volgende periode terechtkomen; 

overwegende dat op aandringen van het 

Parlement nieuwe bepalingen in het MFK 

A. overwegende dat het huidige 

meerjarig financieel kader (MFK) in 2013 

werd goedgekeurd en voor het eerst een 

reële afname ten opzichte van de vorige 

financiële programmeringsperiode inhield 

van zowel de vastleggings- als de 

betalingskredieten, waardoor de prioriteit 

voor economische en sociale cohesie en de 

solidariteit binnen de EU volledig op losse 

schroeven komen te staan; overwegende 

dat het voorts een aanzienlijk verschil 

vertoonde tussen de omvang van de 

vastleggings- en de betalingskredieten, wat 

mede geleid heeft tot een achterstand van 

onbetaalde rekeningen in de eerste twee 

jaren van het MFK; overwegende dat de 

late vaststelling van het MFK en de 

daarmee samenhangende 

rechtsgrondslagen mede debet waren aan 

vertragingen bij de uitvoering, waarvan de 

gevolgen nu nog steeds voelbaar zijn en die 

ertoe zouden kunnen leiden dat de 

betalingsverzoeken zich aan het eind van 

het huidige MFK ophopen en in de 

volgende periode terechtkomen; 

overwegende dat op aandringen van het 

Parlement nieuwe bepalingen in het MFK 

werden opgenomen om de globale plafonds 
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werden opgenomen om de globale plafonds 

in de hoogst mogelijke mate te benutten en 

om te voorzien in 

flexibiliteitsmechanismen; 

in de hoogst mogelijke mate te benutten en 

om te voorzien in 

flexibiliteitsmechanismen; 

Or. en 

 

 


