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7.3.2018 A8-0048/150 

Amendement  150 

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 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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7.3.2018 A8-0048/151 

Amendement  151 

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 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. herinnert eens te meer aan zijn 

vaste standpunt dat tegenover de politieke 

ambitie van de Unie passende financiële 

middelen moeten staan, en wijst erop dat 

artikel 311 VWEU bepaalt dat de Unie 

zich voorziet van de middelen die nodig 

zijn om haar doelstellingen te 

verwezenlijken en aan haar beleid 

uitvoering te geven; 

Schrappen 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/152 

Amendement  152 

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 30 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

30. is ervan overtuigd dat alle niet-

toegewezen marges zonder enige 

beperking naar toekomstige 

begrotingsjaren moeten worden 

overgedragen en door de 

begrotingsautoriteit in het kader van de 

jaarlijkse begrotingsprocedure moeten 

worden aangesproken voor elk 

noodzakelijk geacht doel; dringt er 

daarom op aan dat de overkoepelende 

marge voor vastleggingen wordt 

behouden, maar zonder enige beperking 

qua toepassingsgebied en tijd; 

30. is ervan overtuigd dat alle niet-

toegewezen marges als onnodig moeten 

worden beschouwd en daarom in het 

volgende begrotingsjaar geschrapt moeten 

worden; benadrukt dat in lijn zou zijn met 

de rigoureuze aanpak die de EU hanteert 

wanneer zij de begrotingen van sommige 

lidstaten behandelt; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/153 

Amendement  153 

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 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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7.3.2018 A8-0048/154 

Amendement  154 

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 45 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

45. is van mening dat de marge voor 

onvoorziene uitgaven als laatste redmiddel 

behouden moet blijven; benadrukt dat het 

hier gaat om een speciaal instrument dat 

alleen voor betalingskredieten kan worden 

ingezet, en dat het heeft bijgedragen aan de 

oplossing van de betalingscrisis van 2014; 

pleit daarom voor een opwaartse 

aanpassing van de maximale jaarlijkse 

toewijzing tot 0,05 % van het bni van de 

EU; 

45. is van mening dat de marge voor 

onvoorziene uitgaven als laatste redmiddel 

behouden moet blijven; benadrukt dat het 

hier gaat om een speciaal instrument dat 

alleen voor betalingskredieten kan worden 

ingezet, en dat het heeft bijgedragen aan de 

oplossing van de betalingscrisis van 2014; 

Or. en 



 

AM\1148267NL.docx  PE616.074v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

7.3.2018 A8-0048/155 

Amendement  155 

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 46 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

46. onderstreept dat de speciale MFK-

instrumenten boven op de MFK-plafonds 

voor zowel vastleggings- als 

betalingskredieten moeten worden 

berekend; is van mening dat de kwestie 

van het in de begroting opnemen van de 

betalingen van deze instrumenten op 

ondubbelzinnige wijze is geregeld bij de 

tussentijdse herziening van het MFK voor 

2014-2020, waarmee een einde is 

gekomen aan het langslepende 

interpretatieconflict met de Raad; pleit 

ervoor in de MFK-verordening een 

duidelijke bepaling op te nemen volgens 

welke betalingen die voortvloeien uit 

vastleggingen in het kader van de speciale 

MFK-instrumenten, als aanvulling op de 

jaarlijkse MFK-betalingsplafonds moeten 

worden geteld; 

46. onderstreept dat de speciale MFK-

instrumenten niet boven op de MFK-

plafonds voor vastleggings- of 

betalingskredieten moeten worden 

berekend; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/156 

Amendement  156 

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 47 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

47. constateert dat het huidige IIA 

bepaalt dat voor de gebruikmaking van drie 

speciale MFK-instrumenten een bijzondere 

meerderheid in het Parlement nodig is; is 

van mening dat dit een verouderde 

bepaling is, die immers voor de bijzondere 

meerderheid gold die vóór de 

inwerkingtreding van het Verdrag van 

Lissabon nodig was voor de vaststelling 

van de EU-begroting; pleit voor een 

homogene benadering van de te volgen 

stemprocedures voor de gebruikmaking 

van deze instrumenten, waarvoor dezelfde 

regels moeten gelden als voor de 

vaststelling van de EU-begroting; 

47. constateert dat het huidige IIA 

bepaalt dat voor de gebruikmaking van drie 

speciale MFK-instrumenten een bijzondere 

meerderheid in het Parlement nodig is; is 

van mening dat dit een nuttige bepaling is, 

die immers weerspiegelt dat de mobilisatie 

van deze instrumenten een uitzonderlijke 

maatregel moet zijn; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/157 

Amendement  157 

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 48 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

48. herhaalt zijn vaste standpunt dat 

alle ontvangsten die het gevolg zijn van 

boetes die aan ondernemingen zijn 

opgelegd vanwege inbreuken op het 

mededingingsrecht van de EU, of die 

verband houden met te late betalingen van 

nationale bijdragen aan de EU-begroting, 

als extra ontvangstenpost op de EU-

begroting moeten worden geboekt, zonder 
dienovereenkomstige vermindering van de 

bni-bijdragen; 

48. is van mening dat alle ontvangsten 

die het gevolg zijn van boetes die aan 

ondernemingen zijn opgelegd vanwege 

inbreuken op het mededingingsrecht van de 

EU, of die verband houden met te late 

betalingen van nationale bijdragen aan de 

EU-begroting, moeten terugvloeien naar 

de lidstaten in de vorm van een 
dienovereenkomstige vermindering van de 

bni-bijdragen; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/158 

Amendement  158 

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 49 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

49. pleit ervoor om hiertoe een 

speciale reserve aan te leggen aan de 

ontvangstenkant van de EU-begroting, die 

geleidelijk zal worden aangevuld met alle 

soorten van onvoorziene andere 

ontvangsten; is van mening dat deze 

reserve moet worden gebruikt om extra 

betalingsbehoeften te dekken, in het 

bijzonder die in het kader van de 

overkoepelende marge voor vastleggingen 

of de speciale MFK-instrumenten; 

Schrappen 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/159 

Amendement  159 

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 54 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

54. onderstreept dat de "check-up" van 

de uitgaven van de EU er niet voor mag 

zorgen dat het ambitieniveau van de EU 

naar beneden wordt bijgesteld of dat 

programma's en beleidsmaatregelen van de 

EU naar sector worden opgesplitst, en 

evenmin mag leiden tot een vervanging 

van subsidies door 

financieringsinstrumenten om wat te 

kunnen besparen, aangezien verreweg de 

meeste door de EU-begroting 

ondersteunde acties niet geschikt zijn voor 

financiering via dergelijke instrumenten; 

is van mening dat de "check-up" eerder 

moet leiden tot de identificatie van 

manieren waarop de uitvoering van de 

EU-uitgavenprogramma’s kan worden 

verbeterd; 

54. onderstreept dat de "check-up" van 

de uitgaven van de EU ervoor moet zorgen 

dat het ambitieniveau van de EU naar 

beneden wordt bijgesteld of dat 

programma's en beleidsmaatregelen van de 

EU naar sector worden opgesplitst, 

aangezien de burgers van diverse lidstaten 

hier herhaaldelijk om hebben gevraagd; 

Or. en 

 

 


