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19.10.2017 B8-0565/12 

Amendement  12 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

namens de Begrotingscommissie 

Discussienota over de toekomst van de EU-financiën 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. is ervan overtuigd dat een debat 

over de toekomstige financiering van de 

Europese Unie niet mogelijk is zonder 

rekening te houden met de ervaring die is 

opgedaan bij vorige meerjarige financiële 

kaders (MFK) en met name het 

MFK 2014‑ 2020; wijst op de ernstige 

tekortkomingen van het huidige MFK, dat 

tot het uiterste is benut om de Unie de 

noodzakelijke middelen te leveren en zo in 

te spelen op een aantal zware crises en 

nieuwe uitdagingen en haar nieuwe 

politieke prioriteiten te financieren; 

benadrukt zijn overtuiging dat het lage 

bedrag van het huidige MFK niet volstaat 

om aan de werkelijke behoeften en 

politieke ambities van de Unie te 

beantwoorden; 

1. is ervan overtuigd dat een debat 

over de toekomstige financiering van de 

Europese Unie niet mogelijk is zonder 

rekening te houden met de ervaring die is 

opgedaan bij vorige meerjarige financiële 

kaders (MFK) en met name het 

MFK 2014‑ 2020; wijst op de ernstige 

tekortkomingen van het huidige MFK; 

benadrukt zijn overtuiging dat het lage 

bedrag van het huidige MFK niet 

voldoende is gebleken om de ernstige 

economische en sociale crisis aan te 

pakken die de lidstaten sinds 2007/2008 

doormaken; is daarom van mening dat 

het aandeel van het cohesiebeleid in de 

totale EU-begroting in het MFK voor de 

periode na 2020 aanzienlijk moet worden 

versterkt, aangezien het een sleutelrol 

speelt bij de bestrijding van asymmetrieën 

tussen en binnen de lidstaten; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/13 

Amendement  13 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

namens de Begrotingscommissie 

Discussienota over de toekomst van de EU-financiën 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. is ingenomen met de presentatie 

van de Commissie over de discussienota 

over de toekomst van de EU-financiën; 

stelt vast dat de Commissie daarin de 

gevolgen voor de begroting beschrijft van 

de vijf toekomstscenario's voor de 

Europese Unie, zoals die in het witboek 

over de toekomst van Europa van 

maart 2017 werden gepresenteerd, en een 

aantal basiskenmerken en ‑ beginselen 

van de EU-begroting behandelt; is het 

eens met de voorgestelde methodiek en 

staat positief tegenover de verklaring van 

de Commissie dat het toekomstige MFK 

moet berusten op een duidelijke visie op de 

prioriteiten van Europa; vertrouwt erop dat 

deze nota een heldere structuur biedt voor 

de besprekingen en een broodnodig 

politiek debat op gang brengt over de 

oriëntatie, het doel en de omvang van de 

EU-begroting, tegen de achtergrond van 

de wezenlijke doelstellingen en 

toekomstige uitdagingen van de Unie; 

verzoekt de lidstaten burgers te 

raadplegen en een actieve en 

constructieve rol op zich te nemen door 

hun visie op de toekomst van de EU-

begroting uit de doeken te doen; 

2. neemt kennis van de presentatie 

van de Commissie over de discussienota 

over de toekomst van de EU-financiën; 

betreurt echter de propagandistische 

toonzetting van het document in zijn 

geheel en het gebrek aan een kritische 

zelfevaluatie van de belangrijkste 

problemen en tekortkomingen van de EU-

begroting; neemt kennis van de verklaring 

van de Commissie dat het toekomstige 

MFK moet berusten op een duidelijke visie 

op de prioriteiten van Europa; benadrukt 

in dit verband het voornemen van de 

Commissie om een MFK voor de periode 

na 2020 voor te stellen dat er sterk op 

gericht is om de neoliberale politieke lijn 

van de EU te verdiepen en haar 

veiligheids- en militaristisch beleid te 

versterken, alsook haar beleid inzake 

racistische en xenofobe migratie, ten 

koste van de economische, sociale en 

territoriale samenhang, vrede en 

solidariteit tussen haar burgers; 
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Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/14 

Amendement  14 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

namens de Begrotingscommissie 

Discussienota over de toekomst van de EU-financiën 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. betreurt het evenwel dat vier van 

de vijf voorgestelde scenario's ("Op 

dezelfde voet doorgaan", "Minder samen 

doen", "Sommige doen meer" en 

"Radicale hervorming") de ambities van 

de Unie temperen en twee gevestigde en in 

de Verdragen verankerde EU-

beleidsterreinen en hoekstenen van het 

Europese project willen terugdringen, 

namelijk het gemeenschappelijke 

landbouwbeleid en het cohesiebeleid; 

benadrukt zijn vaste standpunt dat extra 

politieke prioriteiten gepaard moeten 

gaan met extra financiële middelen en dat 

de financiering ervan niet ten koste mag 

gaan van het bestaande EU-beleid; 

beschouwt het vijfde scenario ("Veel meer 

samen doen") als een positief en 

constructief uitgangspunt voor de lopende 

discussie over de toekomst van de EU-

financiën en dientengevolge over het 

toekomstmodel van de Europese Unie; 

spoort de Commissie aan een scenario uit 

te werken waarin rekening wordt 

gehouden met de aanbevelingen van het 

Parlement om in te spelen op huidige en 

toekomstige uitdagingen en de nieuwe 

reeks prioriteiten vast te stellen; 

3. veroordeelt de voorstellen om de 

begrotingsmiddelen voor het cohesiebeleid 

in absolute of relatieve zin te verlagen; 

herinnert er in dit verband aan dat de 

begrotingslijnen voor sociale en 

territoriale cohesie, duurzame groei en 

natuurlijke hulpbronnen in de twee vorige 

MFK's (2007-2013 en 2014-2020) sterk 

zijn verlaagd; stelt vast dat dit duidelijk 

ingaat tegen elke prioriteit van 

economische en sociale cohesie of het 

idee van solidariteit binnen de EU, zo 

geroemd door de EU-instellingen; 
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Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/15 

Amendement  15 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

namens de Begrotingscommissie 

Discussienota over de toekomst van de EU-financiën 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. betreurt de optie die wordt 

overwogen om de begrotingsmiddelen 

voor militarisme, securitarisme en 

buitenlandse inmenging te verhogen, een 

politieke en ideologische optie die niet 

alleen heeft geleid tot de financiering en 

bevordering van diverse hedendaagse 

gewapende conflicten, maar die ook ten 

grondslag heeft gelegen aan de 

migratiestromen en de plundering van 

middelen in ontwikkelingslanden; keurt 

het feit af dat de Commissie voor de 

periode na 2020 stelt dat zij jaarlijks 

1,5 miljard EUR van de EU-begroting zal 

toewijzen aan het Europees 

Defensiefonds, wat samen met de 

bijdragen van de lidstaten aan 

gezamenlijke ontwikkelingsprojecten zou 

kunnen leiden tot kosten op het gebied 

van defensieonderzoek en -capaciteit van 

5,5 miljard EUR per jaar; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/16 

Amendement  16 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

namens de Begrotingscommissie 

Discussienota over de toekomst van de EU-financiën 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 quater. veroordeelt krachtig het 

neoliberale verhaal van dit 

reflectiedocument, aangezien het 

neoliberale model nog steeds wordt 

opgelegd aan de EU-burgers door voor te 

stellen om in het volgende MFK de 

macro-economische voorwaarden te 

versterken door de koppeling tussen de 

uitbetaling van cohesiefondsen en de 

uitvoering van structurele hervormingen, 

economisch bestuur en het Europees 

semester te versterken; wijst elke poging 

af om de uitbetaling van EU-

begrotingsmiddelen te koppelen aan de 

toestand van de rechtsstaat in de lidstaten; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/17 

Amendement  17 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Dimitrios 

Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

namens de Begrotingscommissie 

Discussienota over de toekomst van de EU-financiën 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 ter. verwerpt het voornemen om de 

middelen voor defensie en extern optreden 

te verhogen, onder meer door middel van 

de overdracht van cohesiefondsen; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/18 

Amendement  18 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

namens de Begrotingscommissie 

Discussienota over de toekomst van de EU-financiën 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 quinquies. betreurt het dat de vijf 

scenario' s, ondanks verschillende 

voorstellen voor begrotingstoewijzingen 

en de herkomst van 

begrotingsontvangsten, een 

gemeenschappelijke noemer hebben: alle 

lidstaten zijn van mening dat het 

cohesiebeleid en de landbouwuitgaven in 

absolute of relatieve termen moeten 

worden verlaagd ten gunste van het 

externe optreden, defensie en veiligheid; 

is van mening dat dit een zeer 

ideologische optie is die duidelijk laat zien 

wie en wat het Europese kapitalistische 

integratieproces dient; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/19 

Amendement  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Dimitrios 

Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

namens de Begrotingscommissie 

Discussienota over de toekomst van de EU-financiën 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 sexies. dringt er met betrekking tot 

het gemeenschappelijk landbouwbeleid op 

aan een einde te maken aan de 

ongelijkheden tussen de lidstaten, 

productiecentra en producenten op het 

gebied van de verdeling van de 

betalingen; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/20 

Amendement  20 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

namens de Begrotingscommissie 

Discussienota over de toekomst van de EU-financiën 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. wijst erop dat de Unie uit hoofde 

van artikel 6 van het Verdrag betreffende 

de Europese Unie (VEU) zichzelf de 

nodige middelen moet toekennen om haar 

doelstellingen te behalen; is van mening 

dat de tekortkomingen van het huidige 

MFK, de schaal van de nieuwe prioriteiten 

en de gevolgen van de uittreding van het 

Verenigd Koninkrijk alle tot dezelfde 

conclusie leiden: de noodzaak om te 

breken met het uitgavenmaximum van 1 % 

van het bruto nationaal inkomen (bni) van 

de EU en de begroting van de Unie 

bijgevolg aanzienlijk te verhogen om het 

hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen 

die in het verschiet liggen; verzet zich in 

dit verband tegen elke nominale verlaging 

van de EU-begroting in het volgende MFK 

en is dan ook van mening dat het volgende 

MFK moet worden vastgesteld op een 

niveau van ten minste 1,23 % van het bni 

van de EU; pleit voor een discussie tussen 

de lidstaten over dit onderwerp; 

4. wijst erop dat de Unie uit hoofde 

van artikel 311 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie (VWEU) zichzelf de nodige middelen 

moet toekennen om haar doelstellingen te 

behalen; is van mening dat de 

tekortkomingen van het huidige MFK, de 

schaal van de nieuwe prioriteiten en de 

gevolgen van de uittreding van het 

Verenigd Koninkrijk alle tot dezelfde 

conclusie leiden: de noodzaak om te 

breken met het uitgavenmaximum van 1 % 

van het bruto nationaal inkomen (bni) van 

de EU en de begroting van de Unie 

bijgevolg aanzienlijk te verhogen om het 

hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen 

die in het verschiet liggen; verzet zich in 

dit verband tegen elke nominale verlaging 

van de EU-begroting in het volgende MFK 

en is dan ook van mening dat het volgende 

MFK moet worden vastgesteld op een 

niveau van ten minste 8 % van het bni van 

de EU; pleit voor een discussie tussen de 

lidstaten over dit onderwerp; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/21 

Amendement  21 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

namens de Begrotingscommissie 

Discussienota over de toekomst van de EU-financiën 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. herinnert eraan dat het laatste 

meerjarig financieel kader (MFK) voor de 

periode 2014-2020 minder dan 1 % van 

het bruto nationaal inkomen van de 

lidstaten uitmaakt, wat een sterke daling 

betekent ten opzichte van het vorige 

MFK; dringt dan ook aan op een 

aanzienlijke verhoging van de EU-

begroting, die in het volgende MFK ten 

minste moet worden verdubbeld, en een 

begroting op te stellen die bestaat uit 

bijdragen van de lidstaten op basis van het 

bruto nationaal inkomen, teneinde de 

solidariteit tussen de lidstaten te 

waarborgen en te versterken; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/22 

Amendement  22 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

namens de Begrotingscommissie 

Discussienota over de toekomst van de EU-financiën 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. betreurt het dat de EU-begroting 

voornamelijk wordt gefinancierd uit 

nationale bijdragen op basis van het bni, 

in plaats van met echte eigen middelen, 

zoals in de EU-Verdragen is bepaald; 

schaart zich nogmaals achter een 

volledige hervorming van het stelsel van 

eigen middelen van de EU, waarbij 

gestreefd moet worden naar eenvoud, 

billijkheid en transparantie, in 

overeenstemming met de aanbevelingen 

van de Groep op hoog niveau inzake eigen 

middelen; benadrukt dat een dergelijk 

stelsel een evenwichtige reeks nieuwe 

eigen middelen van de EU moet omvatten, 

die zijn ontworpen ter ondersteuning van 

de beleidsdoelstellingen van de EU en die 

de EU-financiën billijker en stabieler 

moeten maken; beklemtoont bovendien 

dat de uittreding van het Verenigd 

Koninkrijk uit de Unie de gelegenheid 

biedt om een einde te maken aan alle 

kortingen; gaat ervan uit dat de Commissie 

hiertoe ambitieuze wetgevingsvoorstellen 

zal indienen en wijst erop dat de 

ontvangsten en de uitgaven van het 

volgende MFK als één pakket zullen 

worden behandeld tijdens de komende 

onderhandelingen; 

5. benadrukt dat enig stelsel van 

eigen middelen van de EU het 

solidariteitsbeginsel op basis van 

bijdragen niet mag ondermijnen en 

vervangen; beklemtoont bovendien dat de 

uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit 

de Unie de gelegenheid biedt om een einde 

te maken aan alle kortingen; gaat ervan uit 

dat de Commissie hiertoe 

wetgevingsvoorstellen zal indienen en 

wijst erop dat de ontvangsten en de 

uitgaven van het volgende MFK als één 

pakket zullen worden behandeld tijdens de 

komende onderhandelingen; 
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Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/23 

Amendement  23 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

namens de Begrotingscommissie 

Discussienota over de toekomst van de EU-financiën 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is ingenomen met het voornemen 

van de Commissie om bij de opzet van de 

toekomstige EU-begroting uit te gaan van 

de beginselen EU-meerwaarde, de nadruk 

op prestaties, verantwoordingsplicht, 

grotere flexibiliteit binnen een stabiel 

kader en eenvoudigere regels, zoals in de 

discussienota wordt voorgesteld; 

Schrappen 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/24 

Amendement  24 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, 

Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

namens de Begrotingscommissie 

Discussienota over de toekomst van de EU-financiën 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. is van mening dat de EU, 

gecontroleerd door het Parlement, zich 

moet ontwikkelen tot een begrotingsunie 

in het kader van een progressief 

solidariteitsmodel, en dat de EU vanuit 

het oogpunt van inkomsten de 

begrotingscapaciteit moet versterken door 

een wijziging van het belastingstelsel, wat 

inhoudt dat alle tot nu toe toegekende 

kortingen moeten worden afgeschaft; is 

van mening dat de economieën van de EU 

een bijdrage moeten leveren die in 

verhouding staat tot hun economisch 

gewicht en hun inkomen per hoofd van de 

bevolking; merkt op dat om een dergelijk 

solidariteitsmodel tot stand te brengen, de 

vennootschapsbelasting op EU-niveau 

moet worden geharmoniseerd, met name 

wat betreft de heffingsgrondslag waarop 

een minimum effectief belastingtarief 

moet worden vastgesteld, en dat het 

winstberekeningssysteem moet worden 

geharmoniseerd door transnationale 

ondernemingen te verplichten alle 

inkomsten aan te geven, althans binnen 

de EU; is van mening dat nieuwe 

belastingcijfers ook onontbeerlijk zijn, 

zoals bijvoorbeeld een belasting op 

broeikasgasemissies en de toepassing van 
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de belasting op financiële transacties die 

mechanismen voor speculatie en 

financieel gedrag die systeemrisico's met 

zich mee zouden kunnen brengen moet 

voorkomen, zoals het isoleren van 

belastingparadijzen, en het verbieden of 

bestraffen van transacties met oneerlijke 

of niet-coöperatieve belastingjurisdicties; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/25 

Amendement  25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

namens de Begrotingscommissie 

Discussienota over de toekomst van de EU-financiën 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. onderkent dat het streven naar 

Europese meerwaarde een fundamentele 

kwestie is die ter tafel moet komen, en is 

het ermee eens dat de begroting van de 

Unie onder meer moet fungeren als 

instrument om de doelstellingen van de 

Verdragen te verwezenlijken en Europese 

collectieve goederen te leveren; vestigt 

evenwel de aandacht op het grote aantal 

facetten en de uiteenlopende interpretaties 

van het concept Europese meerwaarde, en 

waarschuwt voor pogingen om met de 

definitie daarvan afbreuk te doen aan de 

relevantie van het beleid en de 

programma's van de EU op basis van 

louter kwantitatieve of op de korte termijn 

gerichte economische overwegingen; is 

van mening dat er sprake is van duidelijke 

meerwaarde als een maatregel op 

Europees niveau: 

– verder gaat dan nationale, regionale of 

lokale inspanningen (overloopeffect);  

– een impuls geeft aan maatregelen op 

nationaal, regionaal en lokaal niveau 

om doelstellingen uit de EU-Verdragen 

na te komen die anders niet zouden 

worden verwezenlijkt; 

– maatregelen ondersteunt die alleen 

9. onderkent dat de begroting van de 

Europese Unie overheidsinvesteringen 

moet bevorderen door steun te verlenen 

aan productieve en strategische sectoren 

(met inbegrip van de modernisering en 

duurzaamheid daarvan), het scheppen 

van werkgelegenheid, de bestrijding van 

armoede, sociale uitsluiting en 

ongelijkheid, de bescherming van het 

milieu en het volledig benutten van het 

potentieel van elk land en elke regio, 

alsmede het nastreven van externe 

betrekkingen op basis van solidariteit, 

samenwerking, wederzijds respect en 

vrede; 
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kunnen worden gefinancierd door 

middelen op EU-niveau te bundelen 

vanwege de zeer hoge 

financieringseisen die daarmee 

gepaard gaan; of 

– bijdraagt aan de totstandbrenging en 

ondersteuning van vrede en stabiliteit 

in het nabuurschap van de EU en 

daarbuiten; 

spoort de Commissie aan het concept van 

Europese meerwaarde verder uit te 

werken en daarbij rekening te houden met 

territoriale kenmerken; verzoekt de 

Commissie met voorstellen te komen voor 

de juiste prestatie-indicatoren voor dit 

doel; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/26 

Amendement  26 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

namens de Begrotingscommissie 

Discussienota over de toekomst van de EU-financiën 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. merkt op dat het Europees Fonds 

voor strategische investeringen (EFSI) er 

niet in geslaagd is de investeringen in 

passende activiteiten in voldoende mate te 

stimuleren; is van mening dat het de 

hoogste tijd is om het EFSI te vervangen, 

dat financiële instrumenten heeft 

misbruikt en financiële middelen heeft 

verstrekt voor investeringen van de 

particuliere sector, die hoe dan ook 

moesten worden gefinancierd, waarbij de 

logica van het socialiseren van verliezen 

en het privatiseren van winsten moet 

worden toegepast; dringt er bij de EU op 

aan dat zij in plaats daarvan een 

alomvattend sociaal-ecologisch 

investeringsplan opstelt, dat gefinancierd 

wordt met nieuwe fiscale capaciteit en 

gericht is op de ontwikkeling van de meest 

achtergestelde regio's, gericht is op een 

ecologische overgang, de ontwikkeling 

van supranationale infrastructuur, 

technologieën en een eco-efficiënt 

gebruik van grondstoffen en 

hernieuwbare energie, en meer en betere 

werkgelegenheid creëert; is in dit verband 

van mening dat het verlenen van prioriteit 

aan wetenschap en de innovatieve 

ontwikkeling van schone, eco-efficiënte 

technologieën, die het gebruik van 
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grondstoffen optimaliseren, de productie 

aanpassen aan sociale behoeften en de 

ecologische voetafdruk verkleinen, de 

meest geschikte doelen voor investering 

zouden zijn om duurzame industriële 

reconversie te bevorderen. 

Or. en 

 

 


