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Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. bevestigt het beginsel dat extra 

politieke prioriteiten gepaard moeten 

gaan met extra financiële middelen, of zij 

zich nu aandienen bij de vaststelling van 

een nieuw MFK dan wel in de loop van de 

uitvoering daarvan, en onderstreept dat de 

financiering van nieuwe behoeften niet 

ten koste mag gaan van bestaande 

beleidsmaatregelen en programma's; 

verwacht bovendien dat er voldoende 

flexibiliteitsbepalingen zullen worden 

vastgesteld om te kunnen reageren op 

onvoorziene omstandigheden die zich in de 

loop van het MFK kunnen voordoen; 

13. onderstreept dat de financiering 

van nieuwe behoeften moet worden 

bewerkstelligd door een herziening van de 

uitgaven voor deze programma's, die geen 

echte meerwaarde kunnen bieden; 

verwacht bovendien dat er voldoende 

flexibiliteitsbepalingen zullen worden 

vastgesteld om te kunnen reageren op 

onvoorziene omstandigheden die zich in de 

loop van het MFK kunnen voordoen; 

Or. en 
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Amendement  2 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 82 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

82. benadrukt het belang van het MFK 

voor sectoren die afhankelijk zijn van 

langetermijninvesteringen, zoals de sector 

duurzaam vervoer; wijst erop dat 

vervoersinfrastructuur de ruggengraat is 

van de eengemaakte markt en de basis 

vormt voor duurzame groei en nieuwe 

banen; merkt op dat de verwezenlijking 

van een interne Europese vervoersruimte 

met verbindingen naar de buurlanden grote 

vervoersinfrastructuur vereist en moet 

worden behandeld als een centrale 

prioriteit voor het concurrentievermogen 

van de EU en voor de economische, sociale 

en territoriale cohesie, ook voor perifere 

gebieden en eilanden; is daarom van 

mening dat het volgende MFK moet 

voorzien in voldoende financiering voor 
projecten waarmee met name een bijdrage 

wordt geleverd aan de voltooiing van het 

kernnetwerk en de corridors van het 

TEN-V, dat verder moet worden 

uitgebreid; herinnert aan de tijdens de 

COP21 vastgestelde vervoersdoelstellingen 

met het oog op het bestrijden van de 

klimaatverandering en spoort de lidstaten 

aan te investeren in slim, duurzaam en 

geïntegreerd openbaar vervoer; 

82. benadrukt het belang van het MFK 

voor sectoren die afhankelijk zijn van 

langetermijninvesteringen, zoals de sector 

duurzaam vervoer; wijst erop dat 

vervoersinfrastructuur de ruggengraat is 

van de eengemaakte markt en de basis 

vormt voor duurzame groei en nieuwe 

banen; merkt op dat de verwezenlijking 

van een interne Europese vervoersruimte 

met verbindingen naar de buurlanden grote 

vervoersinfrastructuur vereist en moet 

worden behandeld als een centrale 

prioriteit voor het concurrentievermogen 

van de EU en voor de economische, sociale 

en territoriale cohesie, ook voor perifere 

gebieden en eilanden; verzoekt de 

Commissie daarom de financiering van 

uit financieel oogpunt twijfelachtige 
projecten die ook schadelijk zijn voor de 

volksgezondheid, zoals de verbinding 

Turijn-Lyon, opnieuw te bekijken; 

herinnert aan de tijdens de COP21 

vastgestelde vervoersdoelstellingen met het 

oog op het bestrijden van de 

klimaatverandering en spoort de lidstaten 

aan te investeren in slim, duurzaam en 

geïntegreerd openbaar vervoer; 

Or. en 
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Amendement  3 
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Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 116 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

116. is van mening dat een sterk, 

doeltreffend en hoogwaardig openbaar 

bestuur onmisbaar is voor de uitvoering 

van het Uniebeleid en om het vertrouwen 

opnieuw op te bouwen en de dialoog met 

de organisaties van het maatschappelijk 

middenveld en burgers op alle niveaus te 

versterken; beklemtoont in dat verband de 

rol van de instellingen met democratisch 

gekozen leden; herinnert eraan dat de 

instellingen, organen en agentschappen van 

de EU de beoogde verlaging van het aantal 

personeelsleden met 5 % volgens de 

Rekenkamer hebben bereikt; is van oordeel 

dat geen verdere horizontale verlaging van 

deze aard mag worden toegepast; geeft 

aan sterk te zijn gekant tegen een 

herhaling van de zogenaamde 

herschikkingspool voor agentschappen; 

116. is van mening dat een sterk, 

doeltreffend en hoogwaardig openbaar 

bestuur onmisbaar is voor de uitvoering 

van het Uniebeleid en om het vertrouwen 

opnieuw op te bouwen en de dialoog met 

de organisaties van het maatschappelijk 

middenveld en burgers op alle niveaus te 

versterken; beklemtoont in dat verband de 

rol van de instellingen met democratisch 

gekozen leden; herinnert eraan dat de 

instellingen, organen en agentschappen van 

de EU de beoogde verlaging van het aantal 

personeelsleden met 5 % volgens de 

Rekenkamer hebben bereikt; is van oordeel 

dat een verdere verlaging aanvaardbaar is 

als die gebaseerd is op een evaluatie van 

de werkelijke behoeften en van een 

samenvoeging, waar mogelijk, van 

gemeenschappelijke functies; vraagt om 
een grondige herziening van de 

administratieve uitgaven van de EU om 

een reële vermindering van de uitgaven te 

bewerkstelligen; 

Or. en 

 

 


