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namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het 

Parlement in afwachting van het Commissievoorstel 

2015/2353(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12.  beklemtoont dat significante, maar 

toch nog onvoldoende begrotingsmiddelen 

zijn ingezet voor het aanpakken van de 

oorzaken van de vluchtelingen- en 

migrantencrisis middels versterking van de 

specifieke EU-programma's onder rubriek 

4; herinnert aan de genomen maatregelen, 

zoals de hertoewijzing van 170 miljoen 

EUR aan migratie- en 

vluchtelingengerelateerde acties in de loop 

van 2015, alsook aan de goedkeuring van 

een aanvullend bedrag van 130 miljoen 

EUR onder rubriek 4 voor migratie- c.q. 

vluchtelingengerelateerde activiteiten in 

2016, en aan de herverdeling van 430 

miljoen EUR onder het Instrument voor 

pretoetredingssteun, het Instrument voor 

ontwikkelingssamenwerking en het 

Europees Nabuurschapsinstrument; 

herinnert er verder aan dat de Commissie 

voor het aanpakken van de externe 

dimensie van de migratie- en 

vluchtelingencrisis diverse aanvullende 

voorstellen heeft gedaan met gevolgen 

voor de EU-begroting, zoals het voorstel 

voor de oprichting van EU-trustfondsen 

(het Madad-fonds en het noodtrustfonds 

voor Afrika met een geschatte 

begrotingsimpact van in eerste instantie 

570 miljoen EUR, respectievelijk 405 

miljoen EUR), en het voorstel voor de 

12.  beklemtoont dat significante, maar 

toch nog onvoldoende begrotingsmiddelen 

zijn ingezet voor het aanpakken van de 

oorzaken van de vluchtelingen- en 

migrantencrisis middels versterking van de 

specifieke EU-programma's onder rubriek 

4; herinnert aan de genomen maatregelen, 

zoals de hertoewijzing van 170 miljoen 

EUR aan migratie- en 

vluchtelingengerelateerde acties in de loop 

van 2015, alsook aan de goedkeuring van 

een aanvullend bedrag van 130 miljoen 

EUR onder rubriek 4 voor migratie- c.q. 

vluchtelingengerelateerde activiteiten in 

2016, en aan de herverdeling van 430 

miljoen EUR onder het Instrument voor 

pretoetredingssteun, het Instrument voor 

ontwikkelingssamenwerking en het 

Europees Nabuurschapsinstrument; 

herinnert er verder aan dat de Commissie 

voor het aanpakken van de externe 

dimensie van de migratie- en 

vluchtelingencrisis diverse aanvullende 

voorstellen heeft gedaan met gevolgen 

voor de EU-begroting, zoals het voorstel 

voor de oprichting van EU-trustfondsen 

(het Madad-fonds en het noodtrustfonds 

voor Afrika met een geschatte 

begrotingsimpact van in eerste instantie 

570 miljoen EUR, respectievelijk 405 

miljoen EUR), en het voorstel voor de 
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vluchtelingenfaciliteit voor Turkije, 

waarvoor het de bedoeling is 1 miljard 

EUR met middelen van de EU-begroting te 

financieren, met mogelijkerwijs behoefte 

aan nog meer financiële middelen in de 

toekomst; beklemtoont dat de druk op de 

EU-begroting door andere geplande acties 

van de Commissie, zoals de "London 

pledge", of door besluiten van de top EU-

Turkije op 18 maart 2016, nog verder zou 

kunnen toenemen; beklemtoont dat nieuwe 

aanvullende begrotingsmiddelen gebruikt 

zouden kunnen worden voor hulp aan de 

meest kwetsbare migranten, in het 

bijzonder vrouwen, kinderen en leden van 

de LGBTI-gemeenschap; vindt het 

evenwel zorgwekkend dat de omvang van 

de problemen waar de EU mee wordt 

geconfronteerd, betekent dat het optreden 

nog meer moet worden uitgebreid; 

vluchtelingenfaciliteit voor Turkije, 

waarvoor het de bedoeling is 1 miljard 

EUR met middelen van de EU-begroting te 

financieren, met mogelijkerwijs behoefte 

aan nog meer financiële middelen in de 

toekomst; beklemtoont dat de druk op de 

EU-begroting door andere geplande acties 

van de Commissie, zoals de "London 

pledge", of door besluiten van de top EU-

Turkije op 18 maart 2016, nog verder zou 

kunnen toenemen; beklemtoont dat nieuwe 

aanvullende begrotingsmiddelen gebruikt 

zouden kunnen worden voor hulp aan de 

meest kwetsbare migranten, in het 

bijzonder vrouwen en kinderen; vindt het 

evenwel zorgwekkend dat de omvang van 

de problemen waar de EU mee wordt 

geconfronteerd, betekent dat het optreden 

nog meer moet worden uitgebreid; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/2 

Amendement  2 

Jan Olbrycht 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het 

Parlement in afwachting van het Commissievoorstel 

2015/2353(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 51 en voorgaand kopje 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Voorwaardelijkheid ter waarborging van 

de grondrechten van de EU 

51.  dringt erop aan dat alle landen 

hun volledige verantwoordelijkheid 

nemen in het kader van de 

vluchtelingencrisis en het besluit 

betreffende het specifieke 

herplaatsingsmechanisme; verzoekt de 

Commissie een financieel bonus-

/malusmechanisme in te voeren met 

betrekking tot de nakoming of niet-

nakoming door de lidstaten van hun 

verplichtingen in het kader van door de 

EU aangenomen maatregelen; is van 

mening dat financiële bijdragen 

afkomstig uit sancties aan lidstaten die 

deze maatregelen niet uitvoeren, als extra 

ontvangsten moeten terugvloeien naar de 

EU-begroting; 

 

Schrappen 

Or. en 

 

 


