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4.7.2016 A8-0224/3 

Amendement  3 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-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 

Overweging E bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 E bis.  overwegende dat het VK een van 

de landen is die een grote nettobijdrage in 

de EU-begroting storten, en dat het besluit 

van de Britse bevolking op 23 juni 2016 

om de Europese Unie te verlaten, 

aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de 

middelen van de EU; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/4 

Amendement  4 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-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 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15.  beklemtoont dat de nieuwe 

Commissie in reactie op dit nijpende 

probleem in 2014 voorstellen heeft gedaan 

voor een investeringsplan voor Europa en 

voor de oprichting van het EFSI, ter 

mobilisering van 315 miljard EUR voor 

nieuwe investeringen in de reële economie; 

verklaart opnieuw veel waarde te hechten 

aan het EFSI, waarvan een krachtige en 

gerichte impuls wordt verwacht aan 

economische sectoren die groei en 

werkgelegenheid bevorderen; neemt er 

nota van dat een aantal projecten reeds 

goedgekeurd is en zich in de 

implementatiefase bevindt; wijst erop dat 

de garantie van de Unie voor het EFSI 

gedekt wordt door een met middelen van 

de EU-begroting gefinancierd 

garantiefonds ten belope van 8 miljard 

EUR; 

15.  beklemtoont dat de nieuwe 

Commissie in reactie op dit nijpende 

probleem in 2014 voorstellen heeft gedaan 

voor een investeringsplan voor Europa en 

voor de oprichting van het EFSI, ter 

mobilisering van 315 miljard EUR voor 

nieuwe investeringen in de reële economie; 

wijst er evenwel op dat de voor het EFSI 

geselecteerde projecten geen nieuwe 

investeringen in de reële economie 

vormen, maar eerder de herfinanciering 

inhouden van bestaande projecten 

waarvan de duurzaamheid op 

economisch, sociaal en ecologisch vlak 

twijfelachtig is; benadrukt bovendien dat 

de garantie van de Unie voor het EFSI 

gedekt wordt door een met middelen van 

de EU-begroting gefinancierd 

garantiefonds ten belope van 8 miljard 

EUR, dat middelen heeft onttrokken aan 

programma's als Horizon 2020 of de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (Connecting Europe 

Facility, CEF); 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/5 

Amendement  5 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-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 43 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

43.  steunt met klem de voortzetting 

van het YEI omdat het vindt dat het – na 

de noodzakelijke aanpassingen in het 

kader van de lopende beoordeling – van 

groot nut kan zijn in de strijd tegen de 

jeugdwerkloosheid; is van oordeel dat dit 

alleen mogelijk is indien aan het YEI tot 

aan het einde van de looptijd van het 

huidige MFK ten minste hetzelfde niveau 

aan vastleggingskredieten ter beschikking 

wordt gesteld als jaarlijks in de eerste twee 

jaar van deze periode (6 miljard EUR die 

in 2014-2015 naar voren zijn gehaald), 

afhankelijk van de komende evaluatie van 

de Commissie; stelt vast dat hiervoor een 

verhoging van het plafond onder 

subrubriek 1b ("Economische, sociale en 

territoriale  samenhang") nodig is, 

aangezien er geen marges meer 

voorhanden zijn; 

43.  is van mening dat het 

Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) 

als instrument in de strijd tegen de 

jeugdwerkloosheid tot nog toe de gestelde 

doelen niet heeft bereikt; is van oordeel 

dat de beoogde bevordering van de 

jongerenwerkgelegenheid slechts bereikt 

kan worden door de wanverhoudingen ten 

gevolge van de gemeenschappelijke munt 

op te lossen, de door de EU opgelegde 

economische en sociale beperkingen op te 

heffen en grote openbare investeringen te 

doen; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/6 

Amendement  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-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 49 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 49 bis.  benadrukt dat het 

betalingsprobleem door middel van 

verschillende opties moet worden 

aangepakt, waaronder het bevriezen van 

toekomstige vastleggingen voor minder 

prioritaire programma's totdat alle 

achterstallige betalingen zijn 

afgehandeld; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/7 

Amendement  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-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 62 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 62 bis.  vraagt de Commissie en de 

lidstaten te bepalen welke programma's 

beter op Europees niveau kunnen worden 

gefinancierd en uitgevoerd en voor welke 

programma's nationaal optreden 

redelijker is en beter aansluit bij het 

subsidiariteitsbeginsel; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/8 

Amendement  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-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 75 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

75.  vindt het belangrijk het aandeel van 

de bni-bijdragen in de EU-begroting te 

verlagen, teneinde af te raken van de 

zogenaamde "juste retour"-benadering van 

de lidstaten; geeft aan dat dit de druk op de 

schatkisten van de lidstaten zou 

verminderen en de financiële middelen in 

kwestie voor bestedingsdoeleinden op 

nationaal niveau vrij zou maken; herinnert 

eraan dat het btw-deel van de eigen 

middelen bovenmatig ingewikkeld is en in 

feite een tweede bni-bijdrage vormt, en 

dringt er daarom op aan dit deel van de 

eigen middelen hetzij vergaand te 

hervormen, hetzij helemaal te schrappen; 

vindt wel dat de bni-bijdragen als element 

van de begroting moeten worden 

gehandhaafd vanwege hun rol als 

kostendekkend instrument; 

75.  vindt het belangrijk het aandeel van 

de bni-bijdragen in de EU-begroting te 

verlagen, teneinde af te raken van de 

zogenaamde "juste retour"-benadering van 

de lidstaten; geeft aan dat dit de druk op de 

schatkisten van de lidstaten zou 

verminderen en de financiële middelen in 

kwestie voor bestedingsdoeleinden op 

nationaal niveau vrij zou maken; herinnert 

eraan dat het btw-deel van de eigen 

middelen bovenmatig ingewikkeld is en in 

feite een tweede bni-bijdrage vormt, en 

dringt er daarom op aan dit deel van de 

eigen middelen hetzij vergaand te 

hervormen, hetzij helemaal te schrappen; 

vindt wel dat de bni-bijdragen als element 

van de begroting moeten worden 

gehandhaafd vanwege hun rol als 

kostendekkend instrument; onderstreept 

dat wijzigingen die van invloed zijn op de 

inkomsten voor de begroting van de Unie 

in geen geval nadelige gevolgen voor de 

burgers mogen hebben; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/9 

Amendement  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-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 80 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 80 bis.  verwerpt het idee van een 

specifieke begroting voor de eurozone, 

omdat dat een duidelijke breuk zou 

betekenen tussen de landen die de euro 

gebruiken en de landen die hun eigen 

munt hebben behouden, en er zo nog 

meer nationale democratische 

soevereiniteit zou worden afgestaan aan 

technocratische structuren; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/10 

Amendement  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-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 82 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 82 bis.  is van mening dat voor de 

financiering van initiatieven waaraan 

geen begroting werd toegewezen, de eerste 

optie altijd het overhevelen van middelen 

van bestaande niet-prioritaire 

begrotingslijnen moet zijn, waarbij erop 

moet worden toegezien dat verspilling en 

wanbeheer worden tegengegaan; 

Or. en 

 

 


