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22.7.2020 B9-0229/11

Amendement 11
Malin Björk, Nikolaj Villumsen
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
De conclusies van de buitengewone Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt ten zeerste dat de Europese 
Raad de inspanningen van de Commissie 
en het Parlement om de rechtsstaat, de 
grondrechten en de democratie in het kader 
van het MFK en NextGenerationEU te 
handhaven, aanzienlijk heeft verzwakt; 
bevestigt zijn verzoek om de 
werkzaamheden van de medewetgever te 
voltooien, zodat het mechanisme kan 
worden ingevoerd dat door de Commissie 
is voorgesteld om de EU-begroting te 
beschermen wanneer de in artikel 2 van het 
VEU vastgelegde waarden systematisch 
worden bedreigd, en wanneer de financiële 
belangen van de Unie op het spel staan; 
benadrukt dat dit mechanisme, om effectief 
te zijn, met een omgekeerde 
gekwalificeerde meerderheid moet worden 
geactiveerd; onderstreept dat dit 
mechanisme de verplichting van 
overheidsinstanties of van lidstaten tot het 
doen van betalingen aan uiteindelijke 
begunstigden of ontvangers, onverlet laat; 
onderstreept dat de verordening rechtsstaat 
volgens de medebeslissingsprocedure moet 
worden vastgesteld;

9. betreurt ten zeerste dat de Europese 
Raad de inspanningen van de Commissie 
en het Parlement om de rechtsstaat, de 
grondrechten en de democratie in het kader 
van het MFK en NextGenerationEU te 
handhaven, aanzienlijk heeft verzwakt; 
verklaart dat het Europees Parlement niet 
zal instemmen met het MFK 2021-2027 
als er geen bindend 
conditionaliteitsmechanisme wordt 
opgenomen als onlosmakelijk onderdeel 
van de overeenkomst; bevestigt in dit 
verband eveneens zijn verzoek om de 
werkzaamheden van de medewetgever te 
voltooien, zodat het mechanisme kan 
worden ingevoerd dat door de Commissie 
is voorgesteld om de EU-begroting te 
beschermen wanneer de in artikel 2 van het 
VEU vastgelegde waarden systematisch 
worden bedreigd, en wanneer de financiële 
belangen van de Unie op het spel staan; 
benadrukt dat dit mechanisme, om effectief 
te zijn, met een omgekeerde 
gekwalificeerde meerderheid moet worden 
geactiveerd; onderstreept dat dit 
mechanisme de verplichting van 
overheidsinstanties of van lidstaten tot het 
doen van betalingen aan uiteindelijke 
begunstigden of ontvangers, onverlet laat; 
onderstreept dat de verordening rechtsstaat 
volgens de medebeslissingsprocedure moet 
worden vastgesteld;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/12

Amendement 12
Manuel Bompard
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
De conclusies van de buitengewone Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt derhalve dat deze 
hervorming een pakket nieuwe eigen 
middelen moet omvatten, die met ingang 
van 1 januari 2021 in de begroting van de 
Unie moeten worden opgenomen; 
benadrukt dat de heffing op plastic slechts 
een eerste gedeeltelijke stap is om aan de 
verwachtingen van dit Parlement te 
voldoen; is voornemens in de loop van de 
eerste helft van het volgende MFK te 
onderhandelen over een juridisch bindend 
tijdschema, dat door de begrotingsautoriteit 
moet worden goedgekeurd, om in de loop 
van de eerste helft van het volgende MFK 
nieuwe eigen middelen in te voeren, zoals 
de regeling voor de handel in 
emissierechten (en de opbrengsten daarvan 
bij een eventuele uitbreiding in de 
toekomst), het mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, een heffing 
op digitale diensten, de belasting op 
financiële transacties en de 
gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting; dringt aan op het 
gebruik van de tussentijdse herziening van 
het MFK om in de tweede helft van het 
MFK 2021-2027, indien nodig, 
aanvullende eigen middelen toe te voegen, 
om ervoor te zorgen dat aan het einde van 
het MFK 2021-2027 de doelstellingen 
worden bereikt;

11. benadrukt derhalve dat deze 
hervorming een pakket nieuwe eigen 
middelen moet omvatten, die met ingang 
van 1 januari 2021 in de begroting van de 
Unie moeten worden opgenomen; 
benadrukt dat de heffing op plastic slechts 
een eerste gedeeltelijke stap is om aan de 
verwachtingen van dit Parlement te 
voldoen; is voornemens in de loop van de 
eerste helft van het volgende MFK te 
onderhandelen over een juridisch bindend 
tijdschema, dat door de begrotingsautoriteit 
moet worden goedgekeurd, om in de loop 
van de eerste helft van het volgende MFK 
nieuwe eigen middelen in te voeren, zoals 
de regeling voor de handel in 
emissierechten (en de opbrengsten daarvan 
bij een eventuele uitbreiding in de 
toekomst), het mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, een heffing 
op digitale diensten, de belasting op 
financiële transacties, een 
vermogensbelasting, een 
kerosinebelasting, een uitzonderlijke 
winstbelasting en de gemeenschappelijke 
geconsolideerde heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting; dringt aan op het 
gebruik van de tussentijdse herziening van 
het MFK om in de tweede helft van het 
MFK 2021-2027, indien nodig, 
aanvullende eigen middelen toe te voegen, 
om ervoor te zorgen dat aan het einde van 
het MFK 2021-2027 de doelstellingen 
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worden bereikt;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/13

Amendement 13
Marc Botenga
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
De conclusies van de buitengewone Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt derhalve dat deze 
hervorming een pakket nieuwe eigen 
middelen moet omvatten, die met ingang 
van 1 januari 2021 in de begroting van de 
Unie moeten worden opgenomen; 
benadrukt dat de heffing op plastic slechts 
een eerste gedeeltelijke stap is om aan de 
verwachtingen van dit Parlement te 
voldoen; is voornemens in de loop van de 
eerste helft van het volgende MFK te 
onderhandelen over een juridisch bindend 
tijdschema, dat door de 
begrotingsautoriteit moet worden 
goedgekeurd, om in de loop van de eerste 
helft van het volgende MFK nieuwe eigen 
middelen in te voeren, zoals de regeling 
voor de handel in emissierechten (en de 
opbrengsten daarvan bij een eventuele 
uitbreiding in de toekomst), het 
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens, een heffing op digitale diensten, de 
belasting op financiële transacties en de 
gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting; dringt aan op het 
gebruik van de tussentijdse herziening 
van het MFK om in de tweede helft van 
het MFK 2021-2027, indien nodig, 
aanvullende eigen middelen toe te voegen, 
om ervoor te zorgen dat aan het einde van 
het MFK 2021-2027 de doelstellingen 
worden bereikt;

11. beklemtoont dat nieuwe eigen 
middelen niet voor rekening mogen 
komen van werknemers, en verzoekt de 
Unie en de lidstaten daarom het herstel te 
financieren met behulp van belastingen 
die zijn gericht op zowel grote 
multinationale ondernemingen als op de 
rijkste personen, een ambitieuze 
vermogensbelasting voor te stellen, een 
effectieve vennootschapsbelasting in te 
voeren van ten minste 25 %, met hogere 
tarieven voor de winstgevendste 
multinationale ondernemingen, met name 
die in de financiële sector die geprofiteerd 
hebben van kortetermijn- en speculatieve 
transacties, en een belasting op financiële 
transacties te ondersteunen;
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Or. en
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22.7.2020 B9-0229/14

Amendement 14
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
De conclusies van de buitengewone Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is teleurgesteld over het gebrek 
aan duidelijke toezeggingen met 
betrekking tot de groene transitie; meent 
dat 50 % van het MFK en het herstelfonds 
moet worden besteed aan het klimaat en 
biodiversiteit;  benadrukt dat uitgaven in 
verband met klimaat en biodiversiteit 
moeten worden gemonitord met een 
methodologie die grondiger, 
transparanter en omvattender is dan het 
huidige systeem van Rio-indicatoren van 
de OESO en die gebaseerd is op het 
conservativiteitsbeginsel, waarbij onder 
meer uitgaven die een negatief effect 
hebben op het klimaat en de biodiversiteit 
in mindering moeten worden gebracht op 
de totale toewijzing;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/15

Amendement 15
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
De conclusies van de buitengewone Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. wijst erop dat de bijdrage van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB) aan uitgaven in verband met het 
klimaat en de biodiversiteit grof overschat 
is, zoals de Europese Rekenkamer heeft 
opgemerkt; neemt kennis van de 
bevindingen van de Europese 
Rekenkamer, die in Speciaal Verslag 
13/2020 concludeert dat het GLB 
2014-2020 niet heeft bijgedragen aan het 
voorkomen van verder 
biodiversiteitsverlies; benadrukt in dit 
verband dat een einde moet worden 
gemaakt aan alle schadelijke 
landbouwsubsidies, ook voor campagnes 
ter promotie van dierlijke producten;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/16

Amendement 16
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
De conclusies van de buitengewone Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 quater. benadrukt dat de integratie 
van het klimaat in het MFK en het 
herstelfonds op een sociaal rechtvaardige 
manier moet plaatsvinden, waarbij erop 
wordt toegezien dat de lasten worden 
gedragen volgens het beginsel dat de 
vervuiler betaalt, en niet door de meest 
kwetsbare personen en gemeenschappen; 
onderstreept in dit verband dat goede en 
fatsoenlijke banen moeten worden 
gewaarborgd voor werknemers in door de 
transitie getroffen sectoren, met het oog 
op een economisch herstel dat zowel op 
sociaal als op milieuvlak duurzaam is;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/17

Amendement 17
Marc Botenga, Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
De conclusies van de buitengewone Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat de interinstitutionele 
onderhandelingen ook de MFK-cijfers per 
rubriek en per programma moeten 
omvatten; benadrukt dat nu het gevaar 
bestaat dat de vlaggenschipprogramma’s in 
2021 abrupt aanzienlijk minder 
financiering ontvangen dan in 2020; wijst 
er voorts op dat de EU-begroting als geheel 
vanaf 2024 lager zal zijn dan de niveaus in 
2020, hetgeen de voornemens en 
prioriteiten van de EU in gevaar brengt, 
met name de Green Deal en de Digitale 
Agenda; staat erop dat gerichte 
verhogingen bovenop de door de Europese 
Raad voorgestelde cijfers moeten 
plaatsvinden voor programma’s in verband 
met het klimaat, de digitale transitie, 
gezondheid, jeugd, cultuur, infrastructuur, 
onderzoek, grensbeheer en solidariteit 
(zoals Horizon Europa, InvestEU, 
Erasmus+, de kindergarantie, het Fonds 
voor een rechtvaardige transitie, Digitaal 
Europa, de Connecting Europe Facility, 
LIFE+, EU4Health, het Fonds voor 
geïntegreerd grensbeheer, Creatief Europa, 
het programma Rechten en waarden, het 
Europees Defensiefonds, het instrument 
voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking (NDICI) en 
humanitaire hulp), evenals voor de 
relevante EU-agentschappen en het 
Europees Openbaar Ministerie;

14. benadrukt dat de interinstitutionele 
onderhandelingen ook de MFK-cijfers per 
rubriek en per programma moeten 
omvatten; benadrukt dat nu het gevaar 
bestaat dat de vlaggenschipprogramma’s in 
2021 abrupt aanzienlijk minder 
financiering ontvangen dan in 2020; wijst 
er voorts op dat de EU-begroting als geheel 
vanaf 2024 lager zal zijn dan de niveaus in 
2020, hetgeen de voornemens en 
prioriteiten van de EU in gevaar brengt, 
met name de Green Deal en de Digitale 
Agenda; staat erop dat gerichte 
verhogingen bovenop de door de Europese 
Raad voorgestelde cijfers moeten 
plaatsvinden voor programma’s in verband 
met het klimaat, de digitale transitie, 
gezondheid, jeugd, cultuur, infrastructuur, 
onderzoek, grensbeheer en solidariteit 
(zoals Horizon Europa, InvestEU, 
Erasmus+, de kindergarantie, het Fonds 
voor een rechtvaardige transitie, Digitaal 
Europa, de Connecting Europe Facility, 
LIFE+, EU4Health, het Fonds voor 
geïntegreerd grensbeheer, Creatief Europa, 
het programma Rechten en waarden, het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking (NDICI) en humanitaire 
hulp), evenals voor de relevante EU-
agentschappen en het Europees Openbaar 
Ministerie;
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Or. en
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22.7.2020 B9-0229/18

Amendement 18
Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
De conclusies van de buitengewone Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat het voor de 
afstemming van de politieke prioriteiten en 
de uitgavenprogramma’s van het grootste 
belang is horizontale beginselen op te 
nemen in zowel de MFK- als in de 
NextGenerationEU-verordening, maar ook 
in alle andere relevante wetgeving, de VN-
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, het 
nastreven van concurrerende en 
toekomstgerichte 
langetermijndoelstellingen van de EU, een 
eerlijke en sociaal inclusieve transitie, een 
wettelijk bindend streefcijfer voor 
klimaatgerelateerde uitgaven van 30 % en 
een streefcijfer voor 
biodiversiteitsgerelateerde uitgaven van 
10 %; benadrukt derhalve dat snel een 
transparante, alomvattende en 
betekenisvolle traceermethode moet 
worden vastgesteld en indien nodig tijdens 
de tussentijdse herziening van het MFK 
moet worden aangepast, zowel voor 
klimaatgerelateerde uitgaven als voor 
biodiversiteitsgerelateerde uitgaven; wijst 
erop dat in zowel de MFK-verordening als 
in de NextGenerationEU-verordening het 
niet-schadenbeginsel moet worden 
verankerd; wijst voorts op de noodzaak de 
subsidies voor fossiele brandstoffen 
geleidelijk uit te faseren; verzoekt de 
Commissie te overwegen de 
taxonomieverordening te raadplegen voor 
investeringen;

15. benadrukt dat het voor de 
afstemming van de politieke prioriteiten en 
de uitgavenprogramma’s van het grootste 
belang is horizontale beginselen op te 
nemen in zowel de MFK- als in de 
NextGenerationEU-verordening, maar ook 
in alle andere relevante wetgeving, de VN-
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, het 
nastreven van concurrerende en 
toekomstgerichte 
langetermijndoelstellingen van de EU, een 
eerlijke en sociaal inclusieve transitie, een 
wettelijk bindend streefcijfer voor 
klimaatgerelateerde uitgaven van 30 % en 
een streefcijfer voor 
biodiversiteitsgerelateerde uitgaven van 
10 %; benadrukt derhalve dat snel een 
transparante, alomvattende en 
betekenisvolle traceermethode moet 
worden vastgesteld en indien nodig tijdens 
de tussentijdse herziening van het MFK 
moet worden aangepast, zowel voor 
klimaatgerelateerde uitgaven als voor 
biodiversiteitsgerelateerde uitgaven; wijst 
erop dat in zowel de MFK-verordening als 
in de NextGenerationEU-verordening het 
niet-schadenbeginsel en het beginsel dat de 
vervuiler betaalt moeten worden 
verankerd; wijst voorts op de noodzaak de 
subsidies voor fossiele brandstoffen 
geleidelijk uit te faseren; verzoekt de 
Commissie te overwegen de 
taxonomieverordening te raadplegen voor 
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investeringen; hamert in dit verband 
bovendien op de gedeelde 
verantwoordelijkheid van de EU om de 
COVID-19-crisis op mondiaal niveau te 
overwinnen, met name in 
ontwikkelingslanden;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/19

Amendement 19
João Ferreira, Sandra Pereira
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
De conclusies van de buitengewone Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. is van oordeel dat 
investeringsopties moeten aansluiten op 
de daadwerkelijke behoeften van het volk 
en de lidstaten; veroordeelt en verwerpt 
iedere vorm van economische en politieke 
voorwaarden in deze overeenkomst van de 
Raad, of die nu betrekking hebben op de 
besteding van MFK-middelen of van 
middelen uit het herstelplan, aangezien 
dergelijke voorwaarden gericht zijn op 
inmenging in soevereine beslissingen van 
staten, met name wat betreft de 
programmering en benutting van de 
middelen;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/20

Amendement 20
João Ferreira, Sandra Pereira
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
De conclusies van de buitengewone Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. acht het herstelfonds ontoereikend 
met het oog op de bestaande 
investeringsbehoeften; waarschuwt ervoor 
dat dit fonds, zowel wat betreft de lening- 
als de subsidiecomponent ervan, een 
voorschot vormt op middelen die op een 
later moment zullen moeten worden 
gefinancierd, via de terugbetaling van de 
geleende bedragen dan wel via een 
verlaging van toekomstige 
overschrijvingen uit de begroting vanaf 
2028;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/21

Amendement 21
Marc Botenga
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
De conclusies van de buitengewone Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt dat een duidelijk en 
realistisch terugbetalingsplan van 
essentieel belang is voor het algemene 
welslagen van NextGenerationEU en een 
test van de geloofwaardigheid van de EU 
als geheel vormt; is van mening dat de 
terugbetaling van de gemaakte schuld niet 
mag plaatsvinden ten koste van 
toekomstige EU-begrotingen en generaties 
Europeanen en zo spoedig mogelijk moet 
beginnen; pleit ervoor dat de uitgaven in 
het kader van de faciliteit voor herstel en 
veerkracht duidelijk als zodanig worden 
aangeprezen en worden onderworpen aan 
passende vereisten inzake transparantie, 
waaronder openbaarmakingsvereisten voor 
een lijst van uiteindelijk begunstigden;

23. benadrukt dat een duidelijk en 
realistisch terugbetalingsplan van 
essentieel belang is voor het algemene 
welslagen van NextGenerationEU en een 
test van de geloofwaardigheid van de EU 
als geheel vormt; is van mening dat de 
terugbetaling van de gemaakte schuld niet 
mag plaatsvinden ten koste van sociale 
rechten, salarissen, pensioenen, openbare 
diensten, toekomstige EU-begrotingen en 
generaties Europeanen en zo spoedig 
mogelijk moet beginnen; pleit ervoor dat 
de uitgaven in het kader van de faciliteit 
voor herstel en veerkracht duidelijk als 
zodanig worden aangeprezen en worden 
onderworpen aan passende vereisten 
inzake transparantie, waaronder 
openbaarmakingsvereisten voor een lijst 
van uiteindelijk begunstigden;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/22

Amendement 22
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
De conclusies van de buitengewone Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. betreurt ten zeerste dat niet in de 
overeenkomst wordt gewaarborgd dat 
financiële ondersteuning alleen wordt 
verstrekt aan ondernemingen die de 
geldende collectieve overeenkomsten in 
acht nemen of dat begunstigde 
ondernemingen zich onthouden van de 
terugkoop van bedrijfsaandelen, het 
uitkeren van dividenden aan 
aandeelhouders of bonussen aan 
kaderpersoneel; betreurt eveneens dat niet 
in de overeenkomst wordt gewaarborgd 
dat geen staatssteun en financiële 
ondersteuning wordt verstrekt aan 
ondernemingen die geregistreerd zijn in 
landen die zijn opgenomen op de EU-lijst 
van jurisdicties die niet-coöperatief zijn op 
belastinggebied;

Or. en
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Amendement 23
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
De conclusies van de buitengewone Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. is zeer bezorgd over het aanzienlijk 
verlies van overheidsinkomsten ten 
gevolge van belastingontwijking in 
EU-lidstaten; acht het van cruciaal 
belang dat bedrijven worden uitgesloten 
van financiële steunregelingen als zij 
gevestigd zijn in belastingparadijzen 
binnen de EU;

Or. en


