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19.10.2016 A8-0287/1 

Amendement  1 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0287/2016 

Jens Geier 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen 

2016/2047(BUD) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 – alinea 1 (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 wijst erop dat de projecten geselecteerd 

voor het Europees Fonds voor 

strategische investeringen (EFSI) geen 

nieuwe investeringen in de reële economie 

vertegenwoordigen, maar een 

herfinanciering inhouden van bestaande 

projecten met twijfelachtige 

duurzaamheid op economisch, sociaal en 

milieugebied; herhaalt ervan overtuigd te 

zijn dat het EFSI niet het juiste 

instrument is om groei en ontwikkeling te 

waarborgen; is daarom van mening dat de 

kredieten om het EFSI garantiefonds van 

middelen te voorzien beter gebruikt 

kunnen worden om in te spelen op andere 

dringende kwesties en prioriteiten; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/2 

Amendement  2 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0287/2016 

Jens Geier 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen 

2016/2047(BUD) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 – alinea 1 (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 benadrukt dat de kredieten voor het TEN-

T-programma niet gebruikt moeten 

worden ter financiering van projecten 

zonder werkelijke toegevoegde waarde en 

tegen de wil van de lokale 

gemeenschappen in de betreffende 

gebieden; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/3 

Amendement  3 

Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela 

Aiuto, David Borrelli, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa 

D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario 

Tamburrano, Marco Zullo, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0287/2016 

Jens Geier 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen 

2016/2047(BUD) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 – alinea 1 (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 herhaalt zijn standpunt dat de kredieten 

van het GLB niet gebruikt mogen worden 

ter ondersteuning van het fokken van 

stieren die worden gebruikt voor dodelijke 

stierengevechten; dringt er bij de 

Commissie op aan zo spoedig mogelijk de 

nodige wetswijzigingen voor te stellen om 

aan deze wens tegemoet te komen, die 

reeds is geformuleerd op de algemene 

begroting van de Europese Unie voor het 

begrotingsjaar 2016; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/4 

Amendement  4 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0287/2016 

Jens Geier 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen 

2016/2047(BUD) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 77 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

77. herhaalt niet te kunnen instemmen 

met de benadering van de Commissie en 

de Raad voor het personeel van de 

agentschappen en wijzigt daarom een 

aanzienlijk aantal organigrammen; 

benadrukt eens te meer dat elk agentschap 

5 % van de posten, gespreid over 5 jaar, 

moet schrappen zoals overeengekomen in 

het IIA, maar dat de nieuwe posten die 

nodig zijn om extra taken te verrichten als 

gevolg van nieuwe beleidsontwikkelingen 

en de nieuwe regelgeving sinds 2013, 

gepaard moeten gaan met bijkomende 

middelen en moeten worden geteld buiten 

de doelstelling van het IIA om het 

personeelsbestand te verminderen;  

benadrukt daarom dat het gekant is tegen 

het concept van een herschikkingspool 

tussen de agentschappen, maar bevestigt 

bereid te zijn posten vrij te maken door te 

komen tot meer efficiëntie, dit via meer 

administratieve samenwerking tussen 

agentschappen of in voorkomend geval 

zelfs via fusies, alsook via het delen van 

bepaalde functies met de Commissie of een 

ander agentschap; 

77. is ingenomen met het concept van 

een herschikkingspool tussen de 

agentschappen en moedigt het gebruik 

ervan waar mogelijk aan; benadrukt eens 

te meer dat elk agentschap 5 % van de 

posten, gespreid over 5 jaar, moet 

schrappen zoals overeengekomen in het 

IIA; bevestigt bereid te zijn het aantal 

posten te reduceren door te komen tot 

meer efficiëntie, dit via meer 

administratieve samenwerking tussen 

agentschappen of in voorkomend geval 

zelfs via het analyseren van de 

mogelijkheden tot fusie, alsook via het 

delen van bepaalde functies met de 

Commissie of een ander agentschap; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/5 

Amendement  5 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0287/2016 

Jens Geier 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen 

2016/2047(BUD) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 88 – alinea 1 (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 betreurt het voorstel om de 

chauffeursdienst te internaliseren, dat 

gepaard zal gaan met hogere bijkomende 

kosten; is van oordeel dat de 

vervoersdienst, ter vermindering van de 

kosten, eventueel alleen moet worden 

aangeboden voor verplaatsingen tussen 

het vliegveld of het treinstation en de 

werklocatie en dat voorkeur moet worden 

gegeven aan het gebruik van busjes en 

bussen, volgens vaste tijdschema's; 

benadrukt de grote voordelen op 

economisch, sociaal en milieugebied van 

de nieuwe treinverbinding van de 

luchthaven van Brussel naar Station 

Brussel-Luxemburg; is van oordeel dat 

elke andere verplaatsing door de leden 

zelf moet worden geregeld; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/6 

Amendement  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0287/2016 

Jens Geier 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen 

2016/2047(BUD) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 89 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

89. hecht zijn goedkeuring aan de 

wijzigingen van zijn personeelsformatie 

en de bijbehorende begrotingskredieten 

om in te spelen op de extra behoeften van 

de fracties; compenseert deze verhogingen 

volledig door de kredieten van de reserve 

voor onvoorziene uitgaven en de 

begrotingslijn betreffende de inrichting 

van gebouwen te verlagen; 

89. betreurt de stijging van de 

uitgaven voor parlementaire 

ondersteuning en de bijkomende 

aanvragen van de fracties; is van oordeel 

dat de leden reeds voldoende 

ondersteuning krijgen om hun 

parlementaire werkzaamheden te 

verrichten; verzoekt bovendien om een 

verlaging van de salarissen, vergoedingen 

en reiskosten van de leden; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/7 

Amendement  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0287/2016 

Jens Geier 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen 

2016/2047(BUD) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 90 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

90. herinnert aan zijn politieke besluit 

om de fracties uit te zonderen van de 

doelstelling tot vermindering van de 

personeelsformatie met 5 %, zoals 

benadrukt in zijn resoluties over de 

begrotingen 20141, 20152 en 20163; 

90. is van mening dat het totale 

personeelsbestand van de fracties moet 

worden meegerekend bij de doelstelling 

tot vermindering van de 

personeelsformatie met 5 %; 

_________________  

3 Aangenomen teksten, 

P8_TA(2015)0376. 

 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/8 

Amendement  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0287/2016 

Jens Geier 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen 

2016/2047(BUD) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 92 – alinea 1 (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 betreurt de verhoging van de financiering 

met openbare middelen voor Europese 

politieke partijen (van 10 339 866 EUR in 

2008 tot 31 905 000 EUR in 2017) en voor 

Europese politieke stichtingen (van 

4 268 630 EUR in 2008 tot 

19 000 000 EUR in 2017); 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/9 

Amendement  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0287/2016 

Jens Geier 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen 

2016/2047(BUD) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 94 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

94. handhaaft in zijn 

personeelsformatie voor 2017 de 35 

nieuwe posten ter versterking van de 

veiligheid van de instellingen, als 

gevraagd in OGB 3/2016; stelt deze posten 

vrij van de vermindering met 5 %, 

aangezien ze betrekking hebben op 

nieuwe activiteiten van het Parlement; 

Schrappen 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/10 

Amendement  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0287/2016 

Jens Geier 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen 

2016/2047(BUD) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 108 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

108. herstelt de door de Commissie op 

de OB geschrapte 12 posten en 

bijbehorende kredieten, in 

overeenstemming met bovengenoemde 

samenwerkingsovereenkomst, waarmee 

het feitelijke aantal posten dat van het 

Europees Economisch en Sociaal Comité 

naar het Parlement is overplaatst wordt 

weerspiegeld; 

108. vraagt om een radicale herziening 

van de rol van het Europees Economisch 

en Sociaal Comité, gevolgd door een 

verlaging van zijn kredieten; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/11 

Amendement  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0287/2016 

Jens Geier 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen 

2016/2047(BUD) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 110 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

110. herstelt de door de Commissie op 

de OB geschrapte acht posten en 

bijbehorende kredieten, in 

overeenstemming met bovengenoemde 

samenwerkingsovereenkomst, waarmee 

het feitelijke aantal posten dat van het 

Comité van de Regio's naar het Parlement 

is overplaatst wordt weerspiegeld; 

110. vraagt om een radicale herziening 

van de rol van het Comité van de Regio's , 

gevolgd door een verlaging van zijn 

kredieten; 

Or. en 

 


