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28.5.2018 B8-0239/13 

Amendement  13 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 en eigen middelen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. is tegen een nominale of relatieve 

verlaging van de EU-begroting in het 

volgende MFK; is van mening dat de EU-

begroting aanzienlijk moet worden 

verhoogd om de herverdelende rol ervan 

te versterken en zo bij te dragen aan de 

toepassing van het beginsel van 

economische en sociale cohesie; is van 

mening dat deze verhoging moet worden 

gerealiseerd door de bijdragen van de 

lidstaten op basis van hun bruto nationaal 

inkomen (bni) te verhogen, door via 

herverdeling het centrale beginsel te 

versterken dat de lidstaten met het hoogste 

bni verhoudingsgewijs meer moeten 

bijdragen tot een effectieve economische 

en sociale cohesie, en niet tot grotere 

verschillen in de EU; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/14 

Amendement  14 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 en eigen middelen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. is van mening dat het aandeel van 

het cohesiebeleid in de totale EU-

begroting voor de periode na 2020 

aanzienlijk moet worden vergroot, 

aangezien het Cohesiefonds en de 

structuurfondsen een fundamentele rol 

moeten vervullen bij de bestrijding van de 

asymmetrie tussen en binnen de lidstaten; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/15 

Amendement  15 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 en eigen middelen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. gelooft dat de verhoging van de 

EU-begroting zal leiden tot meer 

overheidsinvesteringen en meer steun 

voor de productiesectoren, een 

vermindering van de meervoudige 

structurele afhankelijkheid van de landen, 

het scheppen van banen die de 

werknemersrechten beschermen, 

kwalitatief hoogstaande openbare 

diensten en de volledige benutting van het 

potentieel van de landen; benadrukt dat 

conditionaliteit voor het gebruik van EU-

fondsen moet worden verworpen; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/16 

Amendement  16 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 en eigen middelen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. is van mening dat de 

unanimiteitsregel behouden moet blijven 

als waarborg voor een positieve EU-

begroting die aan alle en niet slechts 

enkele lidstaten ten goede komt; pleit 

ervoor om de autonome en flexibele 

beheerscapaciteit van het nieuwe MFK 

voor elke lidstaat te vergroten door meer 

centralisatie en overmatige bureaucratie 

met betrekking tot de gemeenschappelijke 

regels voor de toepassing ervan te 

verwerpen; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/17 

Amendement  17 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 en eigen middelen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. is er sterk tegen gekant dat het 

cohesiebeleid ondergeschikt wordt 

gemaakt aan de structurele hervormingen 

die opgelegd worden in het kader van de 

economische governance van de EU, 

omdat het cohesiebeleid niet mag worden 

gebruikt als middel om een lidstaat of 

regio die het deregulerings- en 

privatiseringsbeleid afwijst, te bestraffen; 

Or. en 



 

AM\1154518NL.docx  PE621.622v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

28.5.2018 B8-0239/18 

Amendement  18 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 en eigen middelen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. verwerpt ten stelligste elke vorm 

van macro-economische conditionaliteit 

bij de toewijzing van EU-middelen; 

waarschuwt voor de gevaren die 

verbonden zijn aan vormen van politieke 

conditionaliteit en verwerpt deze; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/19 

Amendement  19 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 en eigen middelen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. is voorstander van de ontwikkeling 

van een programma dat toegesneden is op 

de specifieke behoeften en problemen van 

de ultraperifere regio's, herstel van de 

Posei-regeling voor de visserij en 

ontwikkeling van een nieuwe Posei-

regeling voor transportverbindingen; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/20 

Amendement  20 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 en eigen middelen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. verdedigt de verhoging van de 

middelen die zijn toegekend aan de 

programma's ter bevordering van de 

werkgelegenheid met rechten en de 

sociale inclusie van jongeren, waarbij 

gegarandeerd wordt dat de EU-middelen 

niet bijdragen tot het creëren van 

onbetaalde stages, onzekere banen of tot 

de vervanging van vaste banen door 

tijdelijk werk of onbetaalde stages; 

Or. en 

 

 


