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11.3.2013 B7-0129/11 

Amendement  11 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides, Paul Murphy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De conclusies van de Europese Raad van 7 en 8 februari betreffende het meerjarig financieel 

kader 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. neemt kennis van de conclusies van de 

Europese Raad betreffende het MFK, die 

niet meer zijn dan een politiek akkoord 

tussen de staatshoofden en 

regeringsleiders; verwerpt dit akkoord in 

zijn huidige vorm omdat het niet 

beantwoordt aan de prioriteiten en zorgen 

die het Parlement met name in zijn 

resolutie van 23 oktober 2012 heeft 

verwoord, en omdat het voorbijgaat aan de 

rol en bevoegdheden van het Parlement 

volgens het Verdrag van Lissabon; is van 

oordeel dat het akkoord, waaraan de Unie 

voor de komende zeven jaar gebonden is, 

niet kan worden aanvaard als er niet aan 

bepaalde essentiële voorwaarden voldaan 

is; 

1. neemt kennis van de conclusies van de 

Europese Raad betreffende het MFK, die 

niet meer zijn dan een politiek akkoord 

tussen de staatshoofden en 

regeringsleiders; verwerpt dit akkoord in 

zijn huidige vorm omdat het niet 

beantwoordt aan de prioriteiten die zich 

opdringen door de ernstige economische 

en sociale crisis die de EU doormaakt, en 

omdat het voorbijgaat aan de rol en 

bevoegdheden van het Parlement volgens 

het Verdrag van Lissabon; is van oordeel 

dat het akkoord, waaraan de Unie voor de 

komende zeven jaar gebonden is, niet kan 

worden aanvaard als er niet aan bepaalde 

essentiële voorwaarden voldaan is; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/12 

Amendement  12 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides, Paul Murphy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De conclusies van de Europese Raad van 7 en 8 februari betreffende het meerjarig financieel 

kader 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 bis. is van mening dat een breuk met het 

huidige EU-beleid vereist is om de 

problemen in verband met duurzame 

economische groei, werkloosheid, 

armoede, sociale uitsluiting en 

(inkomens)ongelijkheden werkelijk te 

kunnen aanpakken; benadrukt dat er een 

nieuwe strategie nodig is om een nieuwe 

weg voor Europa uit te stippelen, een weg 

van volledige werkgelegenheid, 

fatsoenlijke banen, realistische lonen, 

sociale en economische samenhang en 

sociale bescherming voor iedereen, 

waarbij de hoogste levensstandaard 

gewaarborgd is - een weg waarbij 

rekening wordt gehouden met de 

ontwikkelingsbehoeften van elke lidstaat, 

in het bijzonder de minder ontwikkelde 

lidstaten, en waarbij werkelijke 

convergentie wordt bevorderd, gericht op 

het verkleinen van de ontwikkelingskloof 

tussen de lidstaten, alsmede van de 

economische, sociale en regionale 

verschillen; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/13 

Amendement  13 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides, Paul Murphy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De conclusies van de Europese Raad van 7 en 8 februari betreffende het meerjarig financieel 

kader 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  4 bis. verlangt derhalve dat de Europa 

2020-strategie vervangen wordt door een 

strategie voor solidariteit en duurzame 

ontwikkeling, gebaseerd op 

bovengenoemde beginselen, met een 

nieuw pakket economische, sociale en 

milieubeleidsmaatregelen waarmee 

investeringen op de volgende gebieden 

worden gestimuleerd: 

i) de kwaliteit van werk in al zijn aspecten 

(salaris, stabiliteit, arbeidsvoorwaarden en 

opleiding) en het verbeteren van 

kwalificaties, om te zorgen voor 

hoogopgeleide en vakbekwame 

werknemers; 

ii) basisinfrastructuur en infrastructuur 

ter ondersteuning van de industrie; 

iii) het verhogen van de kwaliteit van 

openbare diensten; 

iv) een krachtig cohesiebeleid, ter 

bevordering van sociale en economische 

samenhang; 

v) de bescherming van het milieu en 

natuurlijke hulpbronnen; 

vi) de verbetering van arbeids-, sociale, 

milieu- en veiligheidsnormen om die aan 

de hoogste eisen te laten voldoen; 
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vii) de sociale economie; 

viii) sociale bescherming, met het oog op 

de uitroeiing van armoede en de 

bestrijding van sociale uitsluiting; 

ix) onderzoek en innovatie, al dan niet 

van overheidswege, om ervoor te zorgen 

dat iedereen er baat bij heeft; 

x) de bevordering van culturele en civiele 

participatie; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/14 

Amendement  14 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De conclusies van de Europese Raad van 7 en 8 februari betreffende het meerjarig financieel 

kader 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  4 ter. acht het van het grootste belang dat 

het MFK voor 2014-2020, en met name de 

rubrieken economische en sociale 

cohesie, aanzienlijk verhoogd wordt - 

minimaal een verdubbeling van de 

huidige bedragen - gepaard aan een 

grondige wijziging van de verdeling van 

deze middelen; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/15 

Amendement  15 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De conclusies van de Europese Raad van 7 en 8 februari betreffende het meerjarig financieel 

kader 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  4 quater. acht het van het grootste belang 

dat de lidstaten met een hoog bruto 

nationaal inkomen en een hoog inkomen 

per hoofd van de bevolking een grotere 

bijdrage leveren, hetgeen een wijziging 

betekent van de huidige 

bijdragesystematiek; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/16 

Amendement  16 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De conclusies van de Europese Raad van 7 en 8 februari betreffende het meerjarig financieel 

kader 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  4 quinquies. is van mening dat het GLB 

en het GVB radicale veranderingen 

moeten ondergaan, met als doel: 

- de nationale productie en nationale 

investeringen te ondersteunen, 

werkgelegenheid te creëren (met rechten) 

en economische, sociale en ecologische 

duurzaamheid te bevorderen; 

- kleine en middelgrote 

landbouwbedrijven en ondernemingen te 

steunen (door middel van ware, eerlijke 

productievergoedingen) alsook 

coöperatieven en andere sociale 

organisaties te steunen, met inachtneming 

van de eigenheid van elke lidstaat en met 

garanties voor de zekerheid en de 

autonomie van elke lidstaat wat betreft de 

voedselvoorziening; 

Or. en 



 

AM\930135NL.doc  PE507.382v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

11.3.2013 B7-0129/17 

Amendement  17 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De conclusies van de Europese Raad van 7 en 8 februari betreffende het meerjarig financieel 

kader 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. geeft een sterk mandaat aan zijn 

onderhandelingsteam voor de 

onderhandelingen over een totaalpakket 

dat de eenheid van de EU-begroting 

respecteert en dat naast het MFK de 

volgende elementen omvat: een verplichte 

en alomvattende toetsing, maximale 

flexibiliteit over de hele linie en een 

akkoord over eigen middelen; bevestigt 

dat de onderhandelingen zullen worden 

gevoerd aan de hand van alle elementen 

van zijn resolutie van 23 oktober 2012, 

waaronder de verantwoordelijkheid voor 

het beheer van de EU-middelen, die de 

lidstaten op het passende politieke niveau 

op zich moeten nemen; 

Schrappen 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/18 

Amendement  18 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De conclusies van de Europese Raad van 7 en 8 februari betreffende het meerjarig financieel 

kader 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. beklemtoont dat het komende Europees 

Parlement en de nieuwe Commissie, die na 

de Europese verkiezingen van 2014 

aantreden, de begrotingsprioriteiten van de 

Unie moeten kunnen bekrachtigen en het 

MFK moeten kunnen herzien, wil een en 

ander volledig democratisch gelegitimeerd 

zijn; verklaart zich daarom voorstander van 

een verplichte alomvattende toetsing van 

het MFK, en eventueel een vervalbepaling; 

is van oordeel dat de toetsing wettelijk 

verplicht moet zijn, in de MFK-

verordening moet worden opgenomen en 

onderhevig moet zijn aan besluitvorming 

bij gekwalificeerde meerderheid in de 

Raad, hetgeen mogelijk is als de 

"passerelleclausule" van artikel 312, lid 

2, VWEU volledig benut wordt; 

9. beklemtoont dat volledige democratische 

legitimiteit vereist dat het komende 

Europees Parlement en de nieuwe 

Commissie, die na de Europese 

verkiezingen van 2014 aantreden, de 

begrotingsprioriteiten van de Unie moeten 

kunnen bekrachtigen en het MFK moeten 

kunnen herzien; verklaart zich daarom 

voorstander van een verplichte 

alomvattende toetsing van het MFK, en 

eventueel een vervalbepaling; is van 

oordeel dat de toetsing wettelijk verplicht 

moet zijn, in de MFK-verordening moet 

worden opgenomen en onderhevig moet 

zijn aan besluitvorming bij algemene 

stemmen in de Raad; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/19 

Amendement  19 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De conclusies van de Europese Raad van 7 en 8 februari betreffende het meerjarig financieel 

kader 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. verlangt dat de overeengekomen 

uitgavenplafonds voor vastleggingen en 

betalingen bij de vaststelling van de 

jaarbegrotingen maximaal benut worden; is 

derhalve van mening dat maximale 

flexibiliteit over de hele linie, zowel tussen 

en binnen rubrieken als van het ene jaar op 

het andere, in het nieuwe MKF moet 

worden geïntroduceerd via besluitvorming 

bij gekwalificeerde meerderheid in de 

Raad; stelt met name dat flexibiliteit 

inhoudt dat beschikbare marges (bij 

vastleggingen) van elke rubriek in een 

bepaald financieel jaar ten volle benut 

kunnen worden en dat beschikbare marges 

(bij vastleggingen en betalingen) 

automatisch naar de volgende jaren worden 

overgedragen; verwijst naar zijn resolutie 

van 23 oktober 2012 voor een 

gedetailleerde verwoording van zijn 

standpunt inzake flexibiliteit, en met name 

de marge voor onvoorziene uitgaven, 

hergebruik van het begrotingsoverschot, de 

wetgevingsflexibiliteit en de afzonderlijke 

flexibiliteitsmechanismen boven de 

plafonds van het MFK; 

10. verlangt dat de overeengekomen 

uitgavenplafonds voor vastleggingen en 

betalingen bij de vaststelling van de 

jaarbegrotingen maximaal benut worden; is 

derhalve van mening dat maximale 

flexibiliteit over de hele linie, zowel tussen 

en binnen rubrieken als van het ene jaar op 

het andere, in het nieuwe MKF moet 

worden geïntroduceerd via besluitvorming 

bij algemene stemmen in de Raad; stelt 

met name dat flexibiliteit inhoudt dat 

beschikbare marges (bij vastleggingen) van 

elke rubriek in een bepaald financieel jaar 

ten volle benut kunnen worden en dat 

beschikbare marges (bij vastleggingen en 

betalingen) automatisch naar de volgende 

jaren worden overgedragen; verwijst naar 

zijn resolutie van 23 oktober 2012 voor een 

gedetailleerde verwoording van zijn 

standpunt inzake flexibiliteit, en met name 

de marge voor onvoorziene uitgaven, 

hergebruik van het begrotingsoverschot, de 

wetgevingsflexibiliteit en de afzonderlijke 

flexibiliteitsmechanismen boven de 

plafonds van het MFK; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/20 

Amendement  20 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De conclusies van de Europese Raad van 7 en 8 februari betreffende het meerjarig financieel 

kader 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. wijst erop dat het van groot belang is 

dat er overeenstemming wordt bereikt 

over een ingrijpende hervorming van het 

stelsel van eigen middelen; beklemtoont 

dat de EU-begroting gefinancierd moet 

worden uit werkelijke eigen middelen 

zoals bepaald in het Verdrag; pleit 

daarom voor een hervorming die inhoudt 

dat het aandeel van de bijdragen op basis 

van het bni aan de EU-begroting tot ten 

hoogste 40 % wordt beperkt en dat alle 

bestaande kortings- en 

correctiemechanismen gaandeweg 

worden afgeschaft; 

Schrappen 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/21 

Amendement  21 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De conclusies van de Europese Raad van 7 en 8 februari betreffende het meerjarig financieel 

kader 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. verklaart andermaal dat het de 

wetgevingsvoorstellen van de Commissie 

inzake de eigen middelen met het 

bijbehorende bindende stappenplan 

onderschrijft; stelt vervolgens dat in het 

geval van een afzwakking van deze 

voorstellen door de Raad, waardoor er 

geen wezenlijke verlaging van de 

nationale begrotingsbijdragen op basis 

van het bni optreedt, de Commissie 

aanvullende voorstellen moet doen voor 

invoering van nieuwe werkelijke eigen 

middelen; beklemtoont dat de opbrengst 

van de belasting op financiële transacties 

ten minste ten dele als werkelijk eigen 

middel naar de EU-begroting moet 

vloeien; 

Schrappen 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/22 

Amendement  22 

Paul Murphy, Willy Meyer 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De conclusies van de Europese Raad van 7 en 8 februari betreffende het meerjarig financieel 

kader 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  14 bis. is fel gekant tegen de voorgestelde 

korting van 70% op het Fonds voor 

aanpassing aan de globalisering omdat dit 

fonds daardoor feitelijk wordt 

afgebroken; bepleit met klem dat het 

Fonds voor aanpassing aan de 

globalisering gehandhaafd blijft om steun 

te bieden - zij het in beperkte mate en 

achteraf - aan werknemers en 

gemeenschappen die gebukt gaan onder 

de nadelige gevolgen van de 

globalisering; stelt dan ook dat er niet 

minder maar juist meer moet worden 

gedaan om werkgelegenheid te 

beschermen en te scheppen; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/23 

Amendement  23 

Paul Murphy, Willy Meyer 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De conclusies van de Europese Raad van 7 en 8 februari betreffende het meerjarig financieel 

kader 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  15 bis. is fel tegenstander van het beginsel 

van de "macro-economische 

voorwaarden" dat volgens de voorstellen 

van toepassing moet zijn op de onder het 

gemeenschappelijk strategisch kader 

vallende fondsen (GSK-fondsen); 

beschouwt dit als een uitbreiding van het 

autoritaire, neoliberale beleid van de 

Commissie waardoor de 

bezuinigingspolitiek geïnstitutionaliseerd 

is en de crisis in geheel Europa alleen 

maar verergerd is; is van oordeel dat de 

lidstaten het democratisch recht hebben 

om een alternatief economisch beleid te 

voeren; 

Or. en 

 

 


