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8.3.2018 A8-0048/13 

Amendement  13 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-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 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. is van mening dat een sterker en 

ambitieuzer Europa alleen kan worden 

verwezenlijkt als er meer financiële 

middelen voor worden vrijgemaakt; 

dringt, gezien bovengenoemde 

uitdagingen en prioriteiten en rekening 

houdend met de terugtrekking van het VK 

uit de Unie, aan op een aanzienlijke 

verhoging van de begroting van de Unie; 

schat dat de vereiste MFK-

uitgavenplafonds 1,3 % van het bni van 

de EU-27 bedragen, niettegenstaande de 

waaier aan instrumenten die niet in de 

maximumbedragen mogen worden 

meegeteld; 

Schrappen 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/14 

Amendement  14 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-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 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is ervan overtuigd dat de invoering 

van nieuwe echte eigen middelen van de 

EU de enige mogelijkheid is om het 

volgende MFK op een passend niveau te 

financieren, tenzij de Raad overeenkomt 

om de nationale bijdragen aan de EU-

begroting aanzienlijk te verhogen; 

Schrappen 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/15 

Amendement  15 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-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 39 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

39. dringt met name aan op een 

aanzienlijke verhoging van de financiële 

middelen van het flexibiliteitsinstrument 

tot een jaarlijkse toewijzing van ten 

minste 2 miljard EUR; herinnert eraan 

dat het flexibiliteitsinstrument geen 

verband houdt met een specifiek 

beleidsgebied en kan worden ingezet voor 

elk doel dat daarvoor geschikt wordt 

geacht; is daarom van mening dat dit 

instrument kan worden ingezet om te 

voorzien in nieuwe financiële behoeften 

die tijdens de looptijd van het MFK 

kunnen ontstaan; 

Schrappen 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/16 

Amendement  16 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-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 40 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

40. wijst erop dat de reserve voor 

noodhulp bestemd is om snel te kunnen 

inspelen op specifieke hulpbehoeften van 

derde landen in verband met onvoorziene 

gebeurtenissen, en benadrukt het 

buitengewone belang ervan in de huidige 

omstandigheden; dringt aan op een 

aanzienlijke verhoging van de financiële 

middelen van deze reserve tot een 

jaarlijkse toewijzing van 1 miljard EUR; 

Schrappen 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/17 

Amendement  17 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-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 42 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

42. is van mening dat het potentieel 

van het EFG, waarmee de EU solidariteit 

betoont en steun biedt aan werknemers 

die hun baan verliezen als gevolg van uit 

de globalisering voortvloeiende grote 

structurele veranderingen in de 

wereldhandelspatronen of als gevolg van 

de wereldwijde economische en financiële 

crisis, niet optimaal is benut en dat dit 

verder kan worden verbeterd en in een 

langetermijnstrategie ingebed om in alle 

lidstaten ontslagen werknemers op 

doeltreffende wijze te bereiken en op de 

arbeidsmarkt te re-integreren; is van 

mening dat bij de komende herziening het 

toepassingsgebied van het EFG moet 

worden bekeken en de coördinatie met 

andere instrumenten moet worden 

verbeterd; is van mening dat het herziene 

EFG moet worden toegerust met een 

minstens even hoge jaarlijkse toewijzing 

in het nieuwe MFK; 

Schrappen 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/18 

Amendement  18 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-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 43 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

43. stelt voor om een speciale reserve 

aan te leggen voor de speciale MFK-

instrumenten met de niet-benutte 

kredieten uit elk instrument; is van 

mening dat deze reserve zonder enige 

beperking in de tijd moet functioneren; 

vraagt dat deze reserve beschikbaar wordt 

gesteld voor elk speciaal MFK-instrument 

waarop een beroep wordt gedaan voor de 

financiering van uitgaven die de 

financiële capaciteit van het instrument te 

boven gaan, op grond van een besluit van 

de begrotingsautoriteit; 

Schrappen 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/19 

Amendement  19 

André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-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 76 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

76. dringt daarom aan op een 

aanzienlijke verhoging van de totale, voor 

het negende kaderprogramma (KP9) 

bestemde begrotingsmiddelen in het 

volgende MFK, die moeten worden 

vastgesteld op een niveau van minstens 

120 miljard EUR; beschouwt dit niveau 

als passend om het mondiale 

concurrentievermogen en het 

wetenschappelijke, technologische en 

industriële leiderschap van Europa veilig 

te stellen, een antwoord te bieden op 

maatschappelijke uitdagingen en de 

klimaatdoelstellingen van de EU en de 

doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling (SDG's) te helpen 

verwezenlijken; dringt met name aan op 

inspanningen om baanbrekende, 

marktcreërende innovatie-initiatieven te 

stimuleren, in het bijzonder voor kmo's; 

76. dringt daarom aan op een 

aanzienlijke verlaging van de totale, voor 

het negende kaderprogramma (KP9) 

bestemde begrotingsmiddelen in het 

volgende MFK; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/20 

Amendement  20 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-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 81 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

81. verklaart opnieuw veel waarde te 

hechten aan het Europees Fonds voor 

strategische investeringen (EFSI), dat ten 

doel heeft tijdens de looptijd van het 

huidige MFK 500 miljard EUR aan 

nieuwe investeringen in de reële economie 

aan te trekken; is van mening dat het 

EFSI reeds een krachtige en gerichte 

impuls heeft gegeven aan economische 

sectoren die duurzame groei en de 

werkgelegenheid bevorderen; wijst op het 

positieve effect van het EFSI op de 

verstrekking van financiering aan kmo's 

in de hele Unie; is daarom ingenomen 

met het voornemen van de Commissie om 

met een wetgevingsvoorstel te komen tot 

voortzetting en verbetering van deze 

investeringsregeling met een specifiek 

budget dat niet ten koste mag gaan van de 

bestaande beleidsmaatregelen en 

programma's in het nieuwe MFK; 

benadrukt dat elk wetgevingsvoorstel 

gebaseerd moet zijn op de conclusies van 

een door de Commissie uitgevoerde 

beoordeling en een onafhankelijke 

evaluatie; verwacht dat dankzij het 

nieuwe voorstel de tekortkomingen bij de 

tenuitvoerlegging van het EFSI 

doeltreffend zullen worden aangepakt en 

dat o.a. de geografische spreiding van het 

Schrappen 
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fonds wordt verbeterd, zodat de voordelen 

in de hele Unie worden ervaren; 

Or. en 

 


