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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 31 

Amendement  31 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara 

Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 sexdecies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  2 sexdecies. benadrukt dat 

gemeenschappelijk optreden vereist is om 

de problemen van burgers en de 

uitdagingen waar onze samenlevingen 

voor staan op het gebied van duurzame 

ontwikkeling aan te pakken, zoals de 

bestrijding van armoede, werkloosheid en 

sociale uitsluiting, het waarborgen en 

verbeteren van sociale en milieunormen, 

kwaliteit en betaalbare publieke diensten 

voor iedereen, het garanderen van 

betaalbare energievoorziening, vervoer en 

communicatie, de bevordering van 

gelijkheid en hoge normen in het 

onderwijs, het waarborgen van de 

rechtsstaat en democratische 

burgerparticipatie in het politieke 

besluitvormingsproces, de aanpak van 

klimaatverandering, de bevordering van 

eerlijke handel, de bestrijding van 

belastingontwijking en herverdeling van 

rijkdom van de rijken naar de armen, het 

bevorderen van een vreedzame en eerlijke 

oplossing voor internationale conflicten 

en internationale samenwerking op basis 

van het internationaal recht; 
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Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 32 

Amendement  32 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Eleonora 

Forenza 

  

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 septdecies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  2 septdecies. is van mening dat het 

cohesiebeleid de meest zichtbare, 

merkbare en kwantificeerbare uiting is 

van Europese solidariteit en 

gelijkwaardigheid, en van groot belang is 

geweest voor het beperken van de 

negatieve gevolgen van de globalisering 

en de recente crisis in de EU; onderstreept 

dat het solidariteitsbeginsel de 

kernwaarde en een essentiële factor van 

het cohesiebeleid in de EU is; dringt er bij 

de Commissie op aan zich sterk te maken 

voor een krachtig cohesiebeleid voor de 

periode na 2020, gebaseerd op subsidies 

en de centrale doelstellingen van 

ecologische, sociale, economische en 

territoriale cohesie voor alle regio's, met 

zowel een stedelijke als een landelijke 

dimensie en een sterke nadruk op 

Europese territoriale samenwerking; 

onderstreept eens te meer dat de 

gedurende de huidige periode toegekende 

begrotingsmiddelen voor alle 

regiocategorieën minstens op hetzelfde 

niveau moet blijven, met bijzondere 

inachtneming van het 

partnerschapsbeginsel; wijst macro-
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economische voorwaarden krachtig af; 

roept de Commissie op om de 

wetgevingsvoorstellen voor het 

cohesiebeleid voor de periode na 2020 en 

het volgende MFK begin 2018 te 

presenteren, teneinde een vlotte 

wetgevingsprocedure op EU-niveau 

mogelijk te maken en de lidstaten en 

regio's voldoende tijd te geven zich aan 

beleidsveranderingen aan te passen en 

deze ten uitvoer te leggen;  

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 33 

Amendement  33 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara 

Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 octodecies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  2 octodecies. vindt het zeer zorgwekkend 

dat de investeringen in onderwijs en 

opleiding tussen 2010 en 2014 in de 

gehele EU met 2,5 % zijn gedaald; dringt 

er bij de Commissie op aan ervoor te 

zorgen dat belemmeringen worden 

weggenomen voor indieners van een 

aanvraag voor culturele en 

onderwijsprogramma's zoals Erasmus+ 

en Creatief Europa, met name voor 

studenten met een lager inkomen, 

personen met een handicap, studenten uit 

afgelegen gebieden en deelnemers die 

gevolgen van de brexit ondervinden; 

betreurt dat het systeem van beurzen 

vervangen werd door de garantiefaciliteit 

voor studentenleningen en vraagt de 

Commissie dit voorstel te heroverwegen; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 34 

Amendement  34 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara 

Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 novodecies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  2 novodecies. dringt er bij de Commissie 

op aan om prioriteit te geven aan het 

verdedigen van het Europese sociale 

model dat voorziet in gelijkheid voor de 

wet van iedereen, inclusief vrouwen, 

LGBTI-personen en personen met een 

handicap, en in het recht op door de staat 

gefinancierde kinderopvang, 

gezondheidszorg, onderwijs, ouderenzorg;  

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 35 

Amendement  35 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara 

Spinelli 

   

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 vicies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  2 vicies. wijst met klem op de 

noodzaak om de representatieve en 

participerende democratie te versterken, 

met speciaal ruimte voor de participatie 

van burgers buiten de verkiezingen om, 

zodat een divers maatschappelijk 

middenveld tot volle bloei kan komen; 

dringt er bij de Commissie op aan de 

burgerparticipatie, zoals die in 

verschillende democratische vormen tot 

uiting komt, serieus te nemen en 

toekomstige referenda over EU-kwesties 

te eerbiedigen; dringt erop aan het 

onvervreemdbare recht van burgers om te 

debatteren en hun wensen te kennen te 

geven, te eerbiedigen; verwerpt in dit 

verband het argument van 

onvermijdelijkheid; 

 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 36 

Amendement  36 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara 

Spinelli 

   

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 unvicies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  2 unvicies. vraagt de Commissie een 

voorstel te doen voor de herziening van 

het Europees Burgerinitiatief op basis van 

de conclusies in het uitvoeringsverslag 

van het Europees Parlement; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 37 

Amendement  37 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 duovicies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  2 duovicies. onderstreept dat water een 

publiek goed en geen handelswaar is; 

verzoekt de Commissie een voorstel te 

doen voor wetgeving tot tenuitvoerlegging 

van het mensenrecht op water en sanitaire 

voorzieningen als erkend door de 

Verenigde Naties en ter bevordering van 

water en sanitaire voorzieningen als 

openbare basisdiensten voor iedereen; 

pleit voor EU-wetgeving die 

watervoorziening en sanitaire 

voorzieningen vrijwaart van privatisering 

en liberalisering, en die regeringen 

verplicht te waarborgen dat alle burgers 

toegang wordt geboden tot voldoende en 

schoon drinkwater en sanitaire 

voorzieningen; dringt aan op meer 

inspanningen van de EU om universele 

toegang tot water en sanitaire 

voorzieningen te verwezenlijken; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 38 

Amendement  38 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 tervicies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  2 tervicies. stelt, teneinde energie-

armoede in Europa uit te bannen, voor in 

de EU-wetgeving een recht op energie 

voor alle burgers op te nemen, waarbij het 

afsluiten van kwetsbare consumenten op 

cruciale momenten wordt verboden; 

dringt erop aan de geleidelijke afschaffing 

van gereguleerde prijzen in de 

energiesector voor huishoudens een halt 

toe te roepen, en is voorstander van 

sociale tarieven voor kwetsbare 

consumenten; dringt erop aan dat een 

ambitieus aandeel van de 

overheidsinvesteringen in energie-

efficiëntie wordt besteed aan maatregelen 

die gericht zijn op huishoudens met een 

laag inkomen en die moeten waarborgen 

dat deze huishoudens niet te maken 

krijgen met aanvullende woonlasten of 

rekeningen; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 39 

Amendement  39 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 sexvicies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  2 sexvicies. dringt aan op een EU-

beleid dat de volledige uitvoering inhoudt 

van artikel 35 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, 

waarin is vastgelegd dat eenieder recht 

heeft op toegang tot preventieve 

gezondheidszorg en op medische 

verzorging onder de door de nationale 

wetgevingen en praktijken gestelde 

voorwaarden; spreekt zijn veroordeling 

uit over het feit dat de 

bezuinigingsmaatregelen ernstige schade 

hebben toegebracht aan de openbare 

gezondheidszorgstelsels in de EU-

lidstaten, in het bijzonder in Griekenland; 

benadrukt dat de privatisering van 

gezondheidsinstellingen heeft geleid tot 

een tweeklassenstelsel in de 

gezondheidszorg, waarmee gezondheid is 

onderworpen aan kapitaalbelangen; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  
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Amendement  40 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  3 bis. verzoekt de EU en de lidstaten het 

recht op behoorlijke huisvesting te 

realiseren door te zorgen voor toegang tot 

kwalitatief hoogwaardige en betaalbare 

huisvesting van afdoende grootte voor 

iedereen, om dakloosheid te voorkomen 

en te verminderen, met het oog op de 

geleidelijke eliminatie ervan; dringt er bij 

de EU en haar lidstaten op aan wetgeving 

en/of andere maatregelen die nodig zijn, 

vast te stellen om te garanderen dat 

toegang tot sociale woningen of passende 

huisvestingstoelagen worden verstrekt aan 

behoeftigen, inclusief vanzelfsprekend 

dakloze personen en gezinnen, en dat 

kwetsbare mensen en arme gezinnen 

worden beschermd tegen uitzetting of hun 

alternatieve huisvesting wordt 

aangeboden; dringt erop aan dat de 

verstrekking van huisvesting wordt 

gecombineerd met toepasselijke sociale 

diensten die sociale en economische 

inclusie ondersteunen; verlangt dat 

effectieve maatregelen worden genomen 

om jongeren met een laag inkomen te 

helpen een gezin te starten; benadrukt dat 

investeringen in energie-efficiënte sociale 
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huisvesting een win-winsituatie is voor 

banen, het milieu, een vermindering van 

energie-armoede en de verwezenlijking 

van sociale rechten; verlangt dat meer 

gebruik wordt gemaakt van toepasselijke 

Europese financieringsinstrumenten voor 

het ondersteunen van stadsvernieuwing 

en de verstrekking van betaalbare, 

toegankelijke en energie-efficiënte 

huisvesting en voor de bevordering van de 

ontwikkeling van sociale huisvesting in 

regio's waar deze onderontwikkeld is; 

dringt aan op de afschaffing van alle 

vormen van strafbaarstelling van 

armoede, zoals maatregelen met 

oneerlijke sancties voor dakloosheid of 

andere vormen van materiële deprivatie; 

Or. en 

 

 


