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7.3.2018 A8-0048/144 

Amendement  144 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

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 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. neemt tegelijk een afzonderlijke 

resolutie aan om zijn standpunt kenbaar 

te maken over de hervorming van het 

stelsel van eigen middelen van de EU, in 

overeenstemming met de aanbevelingen 

van de Groep op hoog niveau eigen 

middelen; verzoekt de Commissie naar 

behoren rekening te houden met het 

standpunt van het Parlement bij de 

opstelling van de wetgevingsvoorstellen 

over de eigen middelen van de EU, die 

ambitieus moeten zijn qua 

toepassingsgebied en samen met de 

voorstellen voor het MFK gepresenteerd 

moeten worden; benadrukt dat de 

ontvangsten en de uitgaven van het 

volgende MFK als één pakket zullen 

worden behandeld tijdens de komende 

onderhandelingen, en dat er geen 

overeenstemming over het MFK zal 

worden bereikt indien er terzelfder tijd 

geen vooruitgang wordt geboekt bij de 

eigen middelen; 

Schrappen 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/145 

Amendement  145 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

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 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. is ervan overtuigd dat het volgende 

MFK moet voortbouwen op de deugdelijk 

gegronde beleidslijnen en prioriteiten van 

de Unie, met het oog op de bevordering 

van vrede, democratie, de rechtsstaat, de 

mensenrechten en gendergelijkheid, de 

verhoging van de welvaart, duurzame 

economische groei op lange termijn en 

ontwikkeling en innovatie, hoogwaardige 

werkgelegenheid die fatsoenlijke banen 

oplevert, de bestrijding van de 

klimaatverandering en de stimulering van 

economische, sociale en territoriale cohesie 

alsmede solidariteit tussen de lidstaten en 

de burgers; beschouwt deze pijlers als 

voorwaarden voor een goed 

functionerende eengemaakte markt en 

economische en monetaire unie en voor de 

versterking van de positie van Europa in 

de wereld; gaat ervan uit dat zij meer dan 

ooit van belang zijn voor de inspanningen 

van Europa in de toekomst; 

4. is ervan overtuigd dat het volgende 

MFK moet voortbouwen op de deugdelijk 

gegronde beleidslijnen en prioriteiten van 

de Unie, met het oog op de bevordering 

van vrede, democratie, de rechtsstaat, de 

mensenrechten en gendergelijkheid, de 

verhoging van de welvaart, duurzame 

economische groei op lange termijn en 

ontwikkeling en innovatie, hoogwaardige 

werkgelegenheid die fatsoenlijke banen 

oplevert, de bestrijding van de 

klimaatverandering en de stimulering van 

economische, sociale en territoriale cohesie 

alsmede solidariteit tussen de lidstaten en 

de burgers; is van mening dat de tot 

dusver geleverde inspanningen voor de 

opbouw van een eengemaakte markt en 

economische en monetaire unie met deze 

pijlers in strijd zijn gebleken, waardoor de 

positie van Europa en de EU-lidstaten in 

de wereld is verzwakt; gaat ervan uit dat 

deze pijlers belangrijke indicatoren van de 

verschillen in de Unie zijn; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/146 

Amendement  146 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

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 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. is van mening dat het volgende 

MFK de Unie in staat moet stellen om 

oplossingen te bieden en sterker uit de 

crises van het afgelopen decennium te 

komen: de economische en financiële 

recessie, de jeugdwerkloosheid, 

aanhoudende armoede en sociale 

uitsluiting, de migratie- en 

vluchtelingenkwestie, de 

klimaatverandering en natuurrampen, de 

verslechtering van het leefmilieu en 

biodiversiteitsverlies, terrorisme en 

instabiliteit, om er slechts enkele te 

noemen; onderstreept dat deze 

wereldwijde, grensoverschrijdende 
uitdagingen met interne implicaties de 

onderlinge afhankelijkheid aantonen van 

onze economieën en samenlevingen, en de 

aandacht vestigen op de behoefte aan 

gemeenschappelijke acties; 

5. is van mening dat het volgende 

MFK de Unie in staat moet stellen om 

oplossingen te bieden en sterker uit de 

crises van het afgelopen decennium te 

komen: de economische en financiële 

recessie, de jeugdwerkloosheid, 

aanhoudende armoede en sociale 

uitsluiting, de migratie- en 

vluchtelingenkwestie, de 

klimaatverandering en natuurrampen, de 

verslechtering van het leefmilieu en 

biodiversiteitsverlies, terrorisme en 

instabiliteit, om er slechts enkele te 

noemen; onderstreept dat de Unie deze 

uitdagingen nauwelijks heeft aangepakt, 

waaruit blijkt dat de natiestaat het voor de 

hand liggende instrument blijft om de 

voormelde uitdagingen aan te pakken; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/147 

Amendement  147 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

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 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. benadrukt dat in het volgende MFK 

rekening moet worden gehouden met het 

feit dat het merendeel van de burgers in de 

lidstaten minder EU wil: de brexit en het 

Nederlands referendum in 2016 getuigen 

van de grote scepsis over de EU; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/148 

Amendement  148 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

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 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. dringt daarom aan op voortdurende 

steun voor het bestaande beleid, in het 

bijzonder de gevestigde en in de 

Verdragen verankerde EU-

beleidsgebieden, met name het 

gemeenschappelijk landbouw- en 

visserijbeleid en het cohesiebeleid, 

aangezien de EU-burgers dankzij dit 

beleid van de concrete voordelen van het 

Europese project kunnen profiteren; 

verwerpt elke poging om deze 

beleidsgebieden opnieuw te 

nationaliseren, aangezien dit de financiële 

lasten voor de belastingbetaler en de 

consument niet zou verlagen noch tot 

betere resultaten zou leiden, maar in 

plaats daarvan de groei, de solidariteit en 

de werking van de eengemaakte markt 

zou belemmeren en de verschillen en de 

ongelijkheid tussen regio's en 

economische sectoren zou doen 

toenemen; is voornemens voor de EU-27 

hetzelfde financieringsniveau voor deze 

beleidsgebieden te waarborgen in de 

volgende programmeringsperiode, en 

tegelijkertijd de doeltreffendheid ervan 

verder te verbeteren en de bijbehorende 

procedures te vereenvoudigen; 

8. dringt daarom aan op een grondige 

heroverweging van het EU-beleid: het 

hoofddoel van dit MFK moet erin bestaan 

een kader te bieden om de reikwijdte en 

omvang van de EU-begroting terug te 

schroeven; benadrukt dat dit doel onder 

meer kan worden bereikt door bepaalde 

beleidsterreinen weer te beginnen 

nationaliseren; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/149 

Amendement  149 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

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 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. bevestigt het beginsel dat extra 

politieke prioriteiten die zich kunnen 

voordoen bij de vaststelling van een nieuw 

MFK dan wel in de loop van de uitvoering 

daarvan, moeten worden gefinancierd 

door bezuinigingen op andere 

programma's; 

Or. en 

 

 


