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NL In verscheidenheid verenigd NL

13.5.2020 B9-0158/1

Amendement 1
João Ferreira, Sandra Pereira 
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0158/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR 
Het nieuwe meerjarig financieel kader, eigen middelen en het herstelplan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 1 bis. overwegende dat de conclusies van 
de Europese Raad ontegenzeglijk 
enigszins onduidelijk zijn over een 
doeltreffende en passende reactie op de 
behoeften van de lidstaten; overwegende 
dat de gezamenlijke voorstellen de 
middelen voor landen met een zwakkere 
economie aanzienlijk zouden moeten 
verhogen en een reële bijdrage zouden 
moeten leveren aan het wegwerken van de 
asymmetrieën die de afgelopen twintig 
jaar zijn gegroeid; overwegende dat het 
aangekondigde “herstelplan” geen 
voorrang mag krijgen op het beleid, de 
hulpmiddelen en de financiële 
instrumenten die nodig zijn om te zorgen 
voor een reële convergentie van de 
economische en sociale vooruitgang 
tussen de lidstaten, maar daarentegen 
juist ondergeschikt zou moeten zijn aan 
deze doelstelling;

Or. pt
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13.5.2020 B9-0158/2

Amendement 2
João Ferreira, Sandra Pereira 
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0158/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR 
Het nieuwe meerjarig financieel kader, eigen middelen en het herstelplan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 6 bis. is van mening dat een passende 
response op de huidige economische en 
sociale situatie, die door de epidemie nog 
eens verslechtert, zou moeten bestaan uit 
onder meer:

a) verhoging van de EU-begroting, de 
rol daarvan van herverdeling van rijkdom 
beter tot uitdrukking te brengen via steun 
die gericht is op een echte en steeds 
hechtere economische en sociale 
convergentie tussen de lidstaten – 
structuur- en investeringsfondsen en 
cohesiefondsen – en steun aan 
productieve sectoren en werkgelegenheid 
met rechten, door middel van subsidies 
aan de lidstaten (in plaats van leningen);

b) schrapping van begrotingslijnen 
voor interventionistisch en extern 
optreden (behalve inzake officiële 
ontwikkelingshulp), 
militariseringsprogramma’s, 
institutionele propaganda, 
communautarisering van de veiligheids- 
en grenscontrole en toezicht, onder meer, 
en deze lijnen richten op het 
ondersteunen van de lidstaten, en het 
nemen van echte stappen in de richting 
van een steeds hechtere economische en 
sociale convergentie;

c) flexibilisering van de EU-
begroting door ten aanzien van de 
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controle van de fondsen van 
gecentraliseerd beheer door de Commissie 
over te stappen op gedeeld beheer met de 
lidstaten, waarbij de instrumenten van het 
cohesiebeleid worden versterkt en de 
lidstaten de vrijheid krijgen om middelen 
tussen fondsen, begrotingsonderdelen en 
prioriteiten te herschikken naar gelang 
van hun economische en sociale 
behoeften, en waarbij wordt afgestapt van 
de thematische concentratiedoelstellingen 
en de door de EU vastgestelde macro-
economische en/of politieke 
voorwaarden;

d) verhoging van de EU-
medefinancieringspercentages tot 100 %, 
vooraf uit te betalen, in plaats van door 
vergoeding van kosten, voor alle 
maatregelen die erop gericht zijn om de 
uitbraak van COVID-19 aan te pakken en 
de economische en sociale gevolgen ervan 
te overwinnen;

e) opstelling van een begroting voor 
onvoorziene uitgaven, waarbij rekening 
wordt gehouden met de eventuele 
gevolgen van impasses bij de 
besprekingen over het meerjarig 
financieel kader voor de periode 2021-
2027, ten minste een jaar geldig, met 
ingang van januari 2021, en verdubbeling 
van de middelen ten opzichte van de 
vastleggingskredieten voor het lopende 
jaar, aangezien deze begroting de nodige 
flexibiliteit en de concentratie van 
middelen in de instrumenten van het 
cohesiebeleid moet bieden, samen met 
steun voor productieve sectoren en 
werkgelegenheid met rechten in de 
lidstaten;-

Or. pt
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13.5.2020 B9-0158/3

Amendement 3
João Ferreira, Sandra Pereira 
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0158/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR 
Het nieuwe meerjarig financieel kader, eigen middelen en het herstelplan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 8 bis. roept op tot samenwerking tussen 
de lidstaten bij de vaststelling van 
belastingen op kapitaal, zoals de belasting 
op financiële transacties en de belasting 
op multinationals in de digitale sector, op 
basis van het beginsel dat winsten moeten 
worden belast in het land waar ze zijn 
gegenereerd, en dat de inkomsten terug 
moeten vloeien naar de nationale 
begrotingen; wijst de totstandkoming van 
EU-belastingen af;

Or. pt
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13.5.2020 B9-0158/4

Amendement 4
João Ferreira, Sandra Pereira 
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0158/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR 
Het nieuwe meerjarig financieel kader, eigen middelen en het herstelplan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 22 bis. verzoekt om de vaststelling van een 
EU-programma ter facilitering van een 
overeengekomen uittreding voor landen 
die de eenheidsmunt willen verlaten en 
hun monetaire soevereiniteit willen 
terugkrijgen, hun respectieve nationale 
centrale banken de bevoegdheid weer 
willen toekennen om betaalmiddelen uit te 
geven en als kredietverstrekker in laatste 
instantie op te treden, en daarmee de 
overheid van middelen te voorzien en de 
nodige speelruimte te bieden om te 
reageren op chantage van de financiële 
markt; bij het faciliteren van een 
overeengekomen uittreding uit de 
eurozone moet het programma ook steun 
en compensatie bieden voor de verliezen 
die het gevolg zijn van het verblijf in de 
euro, hoewel dit niet de enige 
bestaansreden van het programma mag 
zijn;

Or. pt


