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28.5.2018 B8-0239/6 

Amendement  21 

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 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 bis. vestigt de aandacht op de 

mogelijkheid om tussen de lidstaten 

gecoördineerde belastingmaatregelen ten 

uitvoer te leggen, gericht op het grote 

kapitaal en ten faveure van de 

bevolkingen, de werknemers en hun 

landen; verwerpt het idee van een 

Europees belastingbeleid; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/22 

Amendement  22 

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 10 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. dringt erop aan 

ondersteuningsprogramma's te 

ontwikkelen voor die lidstaten die uit te 

euro willen stappen omdat hun 

participatie in de eenheidsmunt niet 

langer houdbaar en dragelijk is; is van 

mening dat dergelijke programma's 

moeten zorgen voor een toereikende 

vergoeding van de sociale en economische 

schade die als gevolg van toetreding tot de 

eenheidsmunt is ontstaan; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/23 

Amendement  23 

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 11 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 11 bis. dringt aan op hernieuwde 

aandacht voor één van de kernbeginselen 

van het GLB, namelijk "de 

landbouwbevolking een redelijke 

levensstandaard te verzekeren", ter 

bestrijding van de toegenomen 

productieconcentratie, de afname van het 

aantal kleinschalige landbouwers, en de 

toename van regionale asymmetrieën en 

de externe afhankelijkheid van goederen, 

hetgeen de grootste economieën en de 

grote landbouwbedrijven in de EU ten 

goede komt; betreurt het dat dit 

verschijnsel ons mondiaal gezien 

belangrijke landbouw- en 

plattelandserfgoed in gevaar dreigt te 

brengen, terwijl grote agro-industriële 

bedrijven hun marges vergroten en hun 

model van een mondiaal voedselsysteem 

erdoor drukken, met alle schadelijke 

milieueffecten van dien; beklemtoont de 

centrale rol van landbouwers in het 

landbouw- en voedselbeleid; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/24 

Amendement  24 

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 12 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 12 bis. roept op tot versterking van het 

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en 

Visserij (EFMZV), met name ter 

ondersteuning van de kleinschalige 

kustvisserij en de ambachtelijke visserij, 

de verbetering van de veiligheid van de 

vloot, de arbeidsomstandigheden en de 

gezondheid en hygiëne aan boord, de 

verbetering van de kennis inzake de 

nationale hulpbronnen en de bijdrage aan 

de wetenschappelijke en technische 

capaciteitsopbouw van de O&O-

instellingen van de lidstaten; spreekt zich 

uit voor de invoering van mechanismen 

voor inkomenscompensatie en -steun voor 

de vissers met het oog op de instabiliteit 

die eigen is aan de visserijactiviteit; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/25 

Amendement  25 

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 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. dringt aan op een versterking van 

begrotingslijnen ter bevordering van een 

doeltreffende aanpak voor de opvang en 

de sociale inclusie van vluchtelingen en 

migranten; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/26 

Amendement  26 

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 14 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 14 bis. verwerpt in krachtige 

bewoordingen de oprichting van een 

Europees Defensiefonds en de instelling 

van het Industrieel 

Ontwikkelingsprogramma voor de 

Europese defensie, alsook de nieuwe 

rubriek V (Veiligheid en defensie), 

waarvan de middelen ná 2020 voor de 

financiering van het Europees 

Defensiefonds moeten worden gebruikt; 

herinnert eraan dat overeenkomstig 

artikel 41, lid 2, van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie uitgaven 

die voortvloeien uit operaties die gevolgen 

hebben op militair of defensiegebied niet 

ten laste mogen komen van de begroting 

van de Unie; verwerpt en betreurt ten 

zeerste de ongekende snelheid waarmee 

de EU steeds meer een militair karakter 

krijgt; dringt aan op ontwapening, 

waaronder nucleaire ontwapening, de 

demobilisering van troepen en een eind 

aan externe militaire interventies; dringt 

aan op de ontbinding van de NAVO; 

herinnert eraan dat vrede het best kan 

worden bevorderd door steun voor 

maatregelen gericht op uitroeiing van 

armoede, humanitaire hulp, en duurzame 

en billijke economische en sociale 

ontwikkeling; is van mening dat de 

externe samenwerking moet stoelen op het 

beginsel van internationale solidariteit en 
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op volledige eerbiediging van de wens van 

elk land om zich te ontwikkelen en van 

het tempo waarin landen dit doen; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/27 

Amendement  27 

Luke Ming Flanagan 

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 14 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 14 ter. beklemtoont het belang van een 

publiek GLB dat voorrang toekent aan de 

interne markt, lonende prijzen tot 

kernelement van het landbouwbeleid 

maakt en instrumenten voor het reguleren 

van de markten en de productie omvat; 

verwerpt elke poging tot renationalisatie 

van de kosten van het GLB; benadrukt de 

noodzaak van mechanismen voor 

overheidsregulering van de productie en 

de markten, teneinde te zorgen voor 

billijke productieprijzen en stabiele en 

eerlijke inkomens voor de landbouwers; 

dringt aan op hernieuwde aandacht voor 

één van de kernbeginselen van het GLB, 

namelijk "de landbouwbevolking een 

redelijke levensstandaard te verzekeren", 

ter bestrijding van de toegenomen 

productieconcentratie, de afname van het 

aantal kleinschalige landbouwers, en de 

toename van regionale asymmetrieën en 

de externe afhankelijkheid van 

buitenlandse goederen, hetgeen de 

grootste economieën en de grote 

landbouwbedrijven in de EU ten goede 

komt; betreurt het dat dit verschijnsel ons 

mondiaal gezien belangrijke landbouw- 

en plattelandserfgoed in gevaar dreigt te 

brengen, terwijl grote agro-industriële 

bedrijven hun marges vergroten en hun 

model van een mondiaal voedselsysteem 

erdoor drukken, met alle schadelijke 
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milieueffecten van dien; beklemtoont de 

centrale rol van landbouwers in het 

landbouw- en voedselbeleid; is van 

oordeel dat het GLB sinds de oprichting 

ervan geen invulling heeft gegeven aan 

één van de kernbeginselen van het beleid, 

te weten "de landbouwbevolking een 

redelijke levensstandaard te verzekeren"; 

vindt dat bij de aanstaande hervorming 

hernieuwde aandacht moet worden 

gegeven aan dit kernbeginsel, ter 

bestrijding van de toegenomen 

productieconcentratie en de daling van 

het aantal kleinschalige landbouwers, die 

de leegloop van het platteland versnelt; 

beklemtoont de centrale rol van 

landbouwers in het landbouw- en 

voedselbeleid; verzet zich krachtig tegen 

de dominante marktpositie van en de 

oneerlijke prijsstelling door de grote agro-

industriële bedrijven, die slecht zijn voor 

de voedselveiligheid, de kwaliteit en de 

soevereiniteit, de gezondheid van mens en 

dier, het dierenwelzijn en het milieu; 

beklemtoont het belang van het bestrijden 

van ongelijkheden in de 

plattelandseconomieën en van het 

stimuleren van de verjonging in de 

landbouwsector; roept de Commissie – 

aan de vooravond van de GLB-

hervorming – op de nadruk binnen het 

huidige GLB, die op intensieve landbouw 

en extensieve monoculturen ligt, te 

verschuiven naar een duurzame 

landbouw en een duurzaam voedselbeleid, 

en wel door rekening te houden met de 

verschillende economische, sociale, 

milieu-, nutritionele en 

gezondheidsvraagstukken en -

uitdagingen; betreurt dan ook de 

bezuinigingen op de landbouwbegroting, 

en betreurt ten zeerste dat die 

bezuinigingen voornamelijk ten koste 

gaan van de vitale uitgaven voor 

plattelandsontwikkeling en agro-

milieumaatregelen, en veel minder van de 

directe betalingen; is van mening dat deze 

onevenredige bezuinigingen en het 
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schrappen van afgeschermd geld (de 

zogenaamde "vergroening") voor het 

milieu in de eerste pijler laat zien dat er, 

ondanks de retoriek, sprake is van een 

algemene verschuiving van agromilieu-

innovatie naar het verankeren van 

langetermijngedrag dat 

agromilieuproblemen veroorzaakt; 

verzoekt de Commissie maatregelen te 

treffen om vrouwen zichtbaarder te 

maken en een grotere rol te laten spelen 

in de landbouwsector; veroordeelt 

landroof ten stelligste en verlangt dat de 

Commissie en de lidstaten snel actie 

ondernemen; bevestigt nogmaals dat 

water een universeel recht is dat aan alle 

mensen moet worden gegarandeerd en 

niet mag worden geprivatiseerd; verzoekt 

de Commissie alle vormen van 

zaaigoedoctrooiering te verbieden om de 

landbouwers te beschermen tegen de 

concurrentiedruk vanwege multinationals 

die zaad produceren, en plaatselijke 

variëteiten en ons genetisch en cultureel 

erfgoed te beschermen; verzoekt de 

Commissie om, samen met de lidstaten, 

het autoriseren, telen en in de handel 

brengen van GGO's te verbieden, en 

geïntegreerde plaagbestrijding (IPM) als 

conditionaliteit in het nieuwe GLB op te 

nemen om het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen te 

reduceren; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/28 

Amendement  28 

Luke Ming Flanagan 

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 14 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 14 quater. roept de EU op om terug te 

keren naar de kerndoelen en -beginselen 

van de Unie en de nadruk te leggen op 

een open en vrij Europa, waar degenen 

die op de vlucht zijn voor vervolging met 

open armen worden ontvangen en waar 

middelen worden ingezet voor 

samenwerking in plaats van confrontatie 

met buurlanden; verwerpt de oprichting 

van een Europese Defensie-unie en de 

activering van de permanente 

gestructureerde samenwerking (PESCO), 

die ook schade aan het consensusbeginsel 

van het GVBV/GVDB toebrengt, en in 

plaats daarvan leidt tot een EU-leger en 

rechtstreeks aanstuurt op meer conflicten 

en minder vrede; is bijgevolg gekant tegen 

een verhoging van de nationale begroting 

voor veiligheid en defensie; benadrukt dat 

de EU en haar lidstaten moeten streven 

naar vrede en naar een diplomatische en 

vreedzame oplossing van conflicten, onder 

meer door bemiddelingsinitiatieven en 

ontwapenings-, demobiliserings- en 

herintegratieprogramma's in 

overeenstemming met het VN-Handvest; 

ondersteunt het NPT-regime (non-

proliferatieverdrag) en nucleaire 

ontwapening; verwerpt in krachtige 

bewoordingen de oprichting van een 

Europees Defensiefonds en de instelling 

van het Industrieel 
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Ontwikkelingsprogramma voor de 

Europese defensie, alsook de nieuwe 

rubriek V (Veiligheid en defensie), 

waarvan de middelen na 2020 voor de 

financiering van het Europees 

Defensiefonds zullen worden gebruikt; 

herinnert eraan dat overeenkomstig 

artikel 41, lid 2, van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie uitgaven 

die voortvloeien uit operaties die gevolgen 

hebben op militair of defensiegebied niet 

ten laste mogen komen van de begroting 

van de Unie; verwerpt en betreurt ten 

zeerste de ongekende snelheid waarmee 

de EU steeds meer een militair karakter 

krijgt; dringt aan op ontwapening, 

waaronder nucleaire ontwapening, de 

demobilisering van troepen en een eind 

aan externe militaire interventies; dringt 

aan op de ontbinding van de NAVO; 

herinnert eraan dat vrede het best kan 

worden bevorderd door steun voor 

maatregelen gericht op uitroeiing van 

armoede, humanitaire hulp, en duurzame 

en billijke economische en sociale 

ontwikkeling; is van mening dat de 

externe samenwerking moet stoelen op het 

beginsel van internationale solidariteit en 

op volledige eerbiediging van de wens van 

elk land om zich te ontwikkelen en van 

het tempo waarin landen dit doen; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/29 

Amendement  29 

Luke Ming Flanagan 

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 

Visum ?? (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het feit dat de Commissie 

voorstelt de door Brexit veroorzaakte 

financieringskloof te dichten met extra 

inkomsten uit eigen middelen; 

– gezien het feit dat het totale bedrag van 

de te verdelen ontvangsten dus niet zal 

dalen; 

– gezien het feit dat met het vertrek van 

het Verenigd Koninkrijk uit de Europese 

Unie er dus ook nog één lidstaat minder 

middelen van de Unie zal ontvangen, en 

er dus ook een groter proportioneel 

aandeel beschikbaar zou moeten zijn voor 

alle andere lidstaten op gebieden zoals het 

GLB, het GVB, het Cohesiefonds, enz.; 

Or. en 

 

 


