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NL In verscheidenheid verenigd NL 

8.3.2018 A8-0048/7 

Amendement  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

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

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat al snel bleek dat 

het MFK 2014-2020 niet toereikend was 

om te voldoen aan de werkelijke 

behoeften en politieke ambities, aangezien 

er van meet af aan een beroep op werd 

gedaan om een reeks crises en nieuwe 

uitdagingen aan te pakken op het gebied 

van investeringen, sociale uitsluiting, 

migratie en vluchtelingen, 

jeugdwerkloosheid, veiligheid, landbouw, 

het milieu en klimaatverandering, die niet 

konden worden voorzien op het moment 

dat het MFK werd vastgesteld; 

overwegende dat het huidige MFK als 

gevolg daarvan al na slechts twee jaar 

uitvoering de grenzen van het haalbare 

had bereikt, aangezien de beschikbare 

marges waren benut, de 

flexibiliteitsbepalingen en de speciale 

instrumenten in aanzienlijke mate waren 

gemobiliseerd, het bestaande beleid en de 

bestaande programma's onder druk zijn 

komen te staan of zelfs werden 

teruggeschroefd, en een aantal niet-

budgettaire mechanismen werden 

gecreëerd als compensatie voor de 

ontoereikende omvang en flexibiliteit van 

de EU-begroting; 

B. overwegende dat het MFK 2014-

2020 en het begrotingsbeleid van de 

Europese Unie niet afdoende bleken om te 

voldoen aan de werkelijke behoeften op 

het gebied van investeringen, sociale 

uitsluiting, migratie en vluchtelingen, 

jeugdwerkloosheid, veiligheid, landbouw 

en milieu; 

Or. en 
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NL In verscheidenheid verenigd NL 

8.3.2018 A8-0048/8 

Amendement  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

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 7 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

7. benadrukt dat het volgende MFK 

de Unie kansen biedt om te laten zien dat 

zij zich eensgezind opstelt en in staat is om 

in te spelen op politieke ontwikkelingen 

zoals de brexit, de groei van populistische 

en nationalistische bewegingen en 

veranderingen in mondiaal leiderschap; 

onderstreept dat verdeeldheid en 

zelfzuchtigheid geen antwoord kunnen 

bieden op wereldwijde problemen, noch 

op de bezorgdheid van de burgers; is van 

mening dat met name de 

brexitonderhandelingen aantonen dat de 

voordelen van het lidmaatschap van de 

Unie ruimschoots opwegen tegen de 

kosten van de begrotingsbijdrage; 

verzoekt in dit verband om volledige 

eerbiediging van het kader van de eerder 

aangegane verplichtingen, zoals in het 

geval van het Goede Vrijdagakkoord met 

betrekking tot de rechtsstaat en de 

democratie; 

7. weigert en betreurt elke vorm van 

misbruik van de uittreding van het 

Verenigd Koninkrijk uit de EU (brexit) als 

aanleiding voor het versterken van de 

ontvangstenzijde van de begroting, 

hetgeen uiteindelijk zal leiden tot verdere 

belastingheffing bij bedrijven en een 

toename van de belastingdruk op burgers; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/9 

Amendement  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

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 10 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid 

uit over financiering uit de EU-begroting 

en de rol ervan bij het bieden van een 

concrete aanpak ten aanzien van de 

behoeften van burgers en de toenemende 

problemen waar zij mee te kampen 

hebben, zoals werkloosheid, economische 

recessie, armoede, de migratiecrisis en 

veiligheidsdreigingen; benadrukt dat op 

passende wijze moet worden beoordeeld 

welke middelen op nationaal niveau beter 

kunnen worden beheerd om volledige 

naleving van het subsidiariteitsbeginsel te 

waarborgen; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/10 

Amendement  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

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 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 116 bis. verzoekt om een stevige en 

concrete verlaging van de administratieve 

uitgaven van de EU, rekening houdend 

met de economische beperkingen waar 

meerdere lidstaten mee te maken hebben; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/11 

Amendement  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

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 117 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

117. is ingenomen met de initiatieven 

van de instellingen, organen en 

agentschappen om de doeltreffendheid 

verder te vergroten door meer 

administratieve samenwerking en de 

bundeling van bepaalde functies, hetgeen 

besparingen voor de begroting van de 

Unie oplevert; beklemtoont dat voor 

bepaalde agentschappen nog meer 

efficiëntiewinst kan worden behaald, in 

het bijzonder door meer samenwerking 

tussen agentschappen met gelijkaardige 

taken, bijvoorbeeld op het gebied van 

toezicht op de financiële markten, en 

agentschappen met meerdere locaties; 

roept meer in het algemeen op tot een 

grondige evaluatie van de mogelijkheden 

om agentschappen te groeperen 

overeenkomstig de strategische aard van 

hun taakstelling en hun resultaten, 

teneinde onderlinge synergieën te 

realiseren, bijv. tussen de Europese 

Bankautoriteit en de Europese Autoriteit 

voor effecten en markten in Parijs; 

117. verzoekt om een volledige 

evaluatie van de rol van de Europese 

agentschappen en vraagt zich af of hun 

taken en doelstellingen niet beter zouden 

kunnen worden vervuld door bestaande 

directoraten-generaal van de Commissie 

of door de lidstaten, om overlappingen 

van rollen en taken te voorkomen en de 

transparantie te vergroten; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/12 

Amendement  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

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 119 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

119. verzoekt de Commissie een 

regeling voor te stellen die inhoudt dat 

lidstaten die de in artikel 2 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

(VEU) verankerde waarden niet 

eerbiedigen, hiervan financiële gevolgen 

kunnen ondervinden; waarschuwt 

evenwel dat de eindbegunstigden van de 

EU-begroting op geen enkele wijze 

kunnen worden aangesproken op 

overtredingen van de regels waarvoor zij 

niet verantwoordelijk zijn; is er daarom 

van overtuigd dat de begroting van de 

Unie niet het juiste instrument is om op te 

treden tegen de niet-naleving van artikel 2 

VEU en dat eventuele financiële gevolgen 

los van de begrotingsuitvoering door de 

lidstaat moeten worden gedragen; 

119. weigert en betreurt iedere poging 

om politieke of economische voorwaarden 

voor EU-middelen te hanteren; hekelt dit 

initiatief als een verdere aanval jegens 

Europese staten en hun vrijheid en 

onafhankelijkheid; 

Or. en 

 


