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12.3.2018 A8-0062/1 

Amendement  1 

Daniele Viotti 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Kopje voor paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Belangrijkste prioriteiten voor de EU-

begroting 2019 

Een duurzame toekomst 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/2 

Amendement  2 

Daniele Viotti 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. is van mening dat de prioriteiten 

voor de EU-begroting 2019 groei, 

innovatie, concurrentievermogen, de strijd 

tegen klimaatverandering, de transitie naar 

hernieuwbare energie, migratie en 

veiligheid moeten zijn; 

4. is van mening dat de prioriteiten 

voor de EU-begroting 2019 groei, 

innovatie, concurrentievermogen, 

veiligheid, de strijd tegen 

klimaatverandering, de transitie naar 

hernieuwbare energie en migratie moeten 

zijn; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/3 

Amendement  3 

Daniele Viotti 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

33. is van mening dat EU-

agentschappen die betrokken zijn bij en 

programma's en beleidsmaatregelen op het 

gebied van het beheer van migratie- en 

vluchtelingenstromen en grenscontrole 

adequate financiële en personele middelen 

moeten krijgen om het hoofd te bieden aan 

de huidige vluchtelingencrisis, waarbij ook 

de lidstaten hun verantwoordelijkheid 

moeten nemen overeenkomstig het 

beginsel van gedeelde lasten en de 

Verdragen van Genève; is ervan overtuigd 

dat de EU, met het oog op het vinden van 

een oplossing op lange termijn, ook haar 

externe solidariteit moet tonen bij het 

bevorderen van de voorwaarden voor vrede 

en welvaart in de landen van herkomst, 

door meer nadruk te leggen op 

investeringen en ontwikkelingsbeleid, met 

name via de uitvoering van het Europees 

Fonds voor duurzame ontwikkeling 

(EFDO), het financieringsinstrument voor 

ontwikkelingssamenwerking (DCI) en het 

instrument voor humanitaire hulp; erkent 

het belang en de onmiskenbare waarde van 

ontwikkelingsbeleid, met prioriteiten zoals 

de uitbanning van armoede en de 

bevordering van onderwijs, gezondheid en 

economische ontwikkeling; benadrukt dat 

de acties en programma's van de UNRWA 

moeten worden ondersteund; onderstreept 

33. is van mening dat EU-

agentschappen die betrokken zijn bij en 

programma's en beleidsmaatregelen op het 

gebied van het beheer van migratie- en 

vluchtelingenstromen en grenscontrole 

adequate financiële en personele middelen 

moeten krijgen om het hoofd te bieden aan 

de huidige vluchtelingencrisis, waarbij ook 

de lidstaten hun verantwoordelijkheid 

moeten nemen overeenkomstig het 

beginsel van gedeelde lasten en de 

Verdragen van Genève; is ervan overtuigd 

dat de EU, met het oog op het vinden van 

een oplossing op lange termijn, ook haar 

externe solidariteit moet tonen bij het 

bevorderen van de voorwaarden voor vrede 

en welvaart in de landen van herkomst, 

door meer nadruk te leggen op 

investeringen en ontwikkelingsbeleid, met 

name via de uitvoering van het Europees 

Fonds voor duurzame ontwikkeling 

(EFDO), het financieringsinstrument voor 

ontwikkelingssamenwerking (DCI) en het 

instrument voor humanitaire hulp; erkent 

het belang en de onmiskenbare waarde van 

ontwikkelingsbeleid, met prioriteiten zoals 

de uitbanning van armoede en de 

bevordering van onderwijs, gezondheid en 

economische ontwikkeling; benadrukt dat 

de acties en programma's van de UNRWA 

moeten worden ondersteund; onderstreept 
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dat stabiliteit in de EU-buurlanden een van 

de voorwaarden vormt voor het behoud 

van stabiliteit en welvaart in de EU; 

verzoekt de Commissie bijgevolg ervoor te 

zorgen dat prioriteit wordt verleend aan 

investeringen in de buurlanden van de EU 

teneinde inspanningen te steunen die de 

belangrijkste problemen op dit gebied 

aanpakken – migratie, vluchtelingen en 

ontwikkelingen in de landen van het 

Zuidelijk Nabuurschap, en instabiliteit in 

de landen van het Oostelijk Nabuurschap, 

die deels te wijten is aan een Russisch 

buitenlands beleid dat niet in 

overeenstemming is met het internationaal 

recht en met de internationale normen 

inzake democratie en mensenrechten; 

benadrukt dat nieuwe politieke prioriteiten 

en toekomstige uitdagingen voor de EU, 

bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid 

en defensie, moeten worden gefinancierd 

met nieuwe kredieten en niet door te 

bezuinigen op bestaande geslaagde en 

belangrijke programma's en beleid zoals 

het ontwikkelingsbeleid, het 

humanitairehulpbeleid of het 

nabuurschapsbeleid; onderstreept 

bovendien dat het veiligheidsbeleid en het 

ontwikkelingsbeleid elkaar wederzijds 

beïnvloeden en dat veiligheid een 

belangrijke voorwaarde is om een 

functionerende staat te kunnen opbouwen; 

dat stabiliteit in de EU-buurlanden een van 

de voorwaarden vormt voor het behoud 

van stabiliteit en welvaart in de EU; 

verzoekt de Commissie bijgevolg ervoor te 

zorgen dat prioriteit wordt verleend aan 

investeringen in de buurlanden van de EU 

teneinde inspanningen te steunen die de 

belangrijkste problemen op dit gebied 

aanpakken – migratie, vluchtelingen en 

ontwikkelingen in de landen van het 

Zuidelijk Nabuurschap, en instabiliteit in 

de landen van het Oostelijk Nabuurschap, 

die deels te wijten is aan een Russisch 

buitenlands beleid dat niet in 

overeenstemming is met het internationaal 

recht en met de internationale normen 

inzake democratie en mensenrechten; 

benadrukt dat nieuwe politieke prioriteiten 

en toekomstige uitdagingen voor de EU, 

bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid 

en defensie, moeten worden gefinancierd 

met nieuwe kredieten en niet door te 

bezuinigen op bestaande programma's en 

beleid zoals het ontwikkelingsbeleid, het 

humanitairehulpbeleid of het 

nabuurschapsbeleid; onderstreept 

bovendien dat het veiligheidsbeleid en het 

ontwikkelingsbeleid elkaar wederzijds 

beïnvloeden en dat veiligheid een 

belangrijke voorwaarde is om een 

functionerende staat te kunnen opbouwen; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/4 

Amendement  4 

Daniele Viotti 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

33. is van mening dat EU-

agentschappen die betrokken zijn bij en 

programma's en beleidsmaatregelen op het 

gebied van het beheer van migratie- en 

vluchtelingenstromen en grenscontrole 

adequate financiële en personele middelen 

moeten krijgen om het hoofd te bieden aan 

de huidige vluchtelingencrisis, waarbij ook 

de lidstaten hun verantwoordelijkheid 

moeten nemen overeenkomstig het 

beginsel van gedeelde lasten en de 

Verdragen van Genève; is ervan overtuigd 

dat de EU, met het oog op het vinden van 

een oplossing op lange termijn, ook haar 

externe solidariteit moet tonen bij het 

bevorderen van de voorwaarden voor vrede 

en welvaart in de landen van herkomst, 

door meer nadruk te leggen op 

investeringen en ontwikkelingsbeleid, met 

name via de uitvoering van het Europees 

Fonds voor duurzame ontwikkeling 

(EFDO), het financieringsinstrument voor 

ontwikkelingssamenwerking (DCI) en het 

instrument voor humanitaire hulp; erkent 

het belang en de onmiskenbare waarde van 

ontwikkelingsbeleid, met prioriteiten zoals 

de uitbanning van armoede en de 

bevordering van onderwijs, gezondheid en 

economische ontwikkeling; benadrukt dat 

de acties en programma's van de UNRWA 

moeten worden ondersteund; onderstreept 

33. is van mening dat EU-

agentschappen die betrokken zijn bij en 

programma's en beleidsmaatregelen op het 

gebied van het beheer van migratie- en 

vluchtelingenstromen en grenscontrole 

adequate financiële en personele middelen 

moeten krijgen om het hoofd te bieden aan 

de huidige vluchtelingencrisis, waarbij ook 

de lidstaten hun verantwoordelijkheid 

moeten nemen overeenkomstig het 

beginsel van gedeelde lasten en de 

Verdragen van Genève; is ervan overtuigd 

dat de EU, met het oog op het vinden van 

een oplossing op lange termijn, ook haar 

externe solidariteit moet tonen bij het 

bevorderen van de voorwaarden voor vrede 

en welvaart in de landen van herkomst, 

door meer nadruk te leggen op 

investeringen en ontwikkelingsbeleid, met 

name via de uitvoering van het Europees 

Fonds voor duurzame ontwikkeling 

(EFDO), het financieringsinstrument voor 

ontwikkelingssamenwerking (DCI) en het 

instrument voor humanitaire hulp; erkent 

het belang en de onmiskenbare waarde van 

ontwikkelingsbeleid, met prioriteiten zoals 

de uitbanning van armoede en de 

bevordering van onderwijs, gezondheid en 

economische ontwikkeling; benadrukt dat 

de acties en programma's van de UNRWA 

moeten worden ondersteund; onderstreept 
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dat stabiliteit in de EU-buurlanden een van 

de voorwaarden vormt voor het behoud 

van stabiliteit en welvaart in de EU; 

verzoekt de Commissie bijgevolg ervoor te 

zorgen dat prioriteit wordt verleend aan 

investeringen in de buurlanden van de EU 

teneinde inspanningen te steunen die de 

belangrijkste problemen op dit gebied 

aanpakken – migratie, vluchtelingen en 

ontwikkelingen in de landen van het 

Zuidelijk Nabuurschap, en instabiliteit in 

de landen van het Oostelijk Nabuurschap, 

die deels te wijten is aan een Russisch 

buitenlands beleid dat niet in 

overeenstemming is met het internationaal 

recht en met de internationale normen 

inzake democratie en mensenrechten; 

benadrukt dat nieuwe politieke prioriteiten 

en toekomstige uitdagingen voor de EU, 

bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid 

en defensie, moeten worden gefinancierd 

met nieuwe kredieten en niet door te 

bezuinigen op bestaande geslaagde en 

belangrijke programma's en beleid zoals 

het ontwikkelingsbeleid, het 

humanitairehulpbeleid of het 

nabuurschapsbeleid; onderstreept 

bovendien dat het veiligheidsbeleid en het 

ontwikkelingsbeleid elkaar wederzijds 

beïnvloeden en dat veiligheid een 

belangrijke voorwaarde is om een 

functionerende staat te kunnen opbouwen; 

dat stabiliteit in de EU-buurlanden een van 

de voorwaarden vormt voor het behoud 

van stabiliteit en welvaart in de EU; 

verzoekt de Commissie bijgevolg ervoor te 

zorgen dat prioriteit wordt verleend aan 

investeringen in de buurlanden van de EU 

teneinde inspanningen te steunen die de 

belangrijkste problemen op dit gebied 

aanpakken – migratie, vluchtelingen en 

ontwikkelingen in de landen van het 

Zuidelijk Nabuurschap, en instabiliteit in 

de landen van het Oostelijk Nabuurschap, 

die deels te wijten is aan een Russisch 

buitenlands beleid dat niet in 

overeenstemming is met het internationaal 

recht en met de internationale normen 

inzake democratie en mensenrechten; 

benadrukt dat nieuwe politieke prioriteiten 

en toekomstige uitdagingen voor de EU, 

bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid 

en defensie, moeten worden gefinancierd 

met nieuwe kredieten en niet door te 

bezuinigen op bestaande geslaagde en 

belangrijke programma's en beleid zoals 

het ontwikkelingsbeleid, het 

humanitairehulpbeleid of het 

nabuurschapsbeleid; onderstreept 

bovendien dat het veiligheidsbeleid en het 

ontwikkelingsbeleid elkaar wederzijds 

beïnvloeden en dat beide belangrijke 

voorwaarden zijn voor het opbouwen van 
een functionerende staat en 

functionerende administratieve structuren 

zonder corruptie en voor 

minimumnormen in de sociale, de 

gezondheids- en de economische sector; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/5 

Amendement  5 

Daniele Viotti 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

33. is van mening dat EU-

agentschappen die betrokken zijn bij en 

programma's en beleidsmaatregelen op het 

gebied van het beheer van migratie- en 

vluchtelingenstromen en grenscontrole 

adequate financiële en personele middelen 

moeten krijgen om het hoofd te bieden aan 

de huidige vluchtelingencrisis, waarbij ook 

de lidstaten hun verantwoordelijkheid 

moeten nemen overeenkomstig het 

beginsel van gedeelde lasten en de 

Verdragen van Genève; is ervan overtuigd 

dat de EU, met het oog op het vinden van 

een oplossing op lange termijn, ook haar 

externe solidariteit moet tonen bij het 

bevorderen van de voorwaarden voor vrede 

en welvaart in de landen van herkomst, 

door meer nadruk te leggen op 

investeringen en ontwikkelingsbeleid, met 

name via de uitvoering van het Europees 

Fonds voor duurzame ontwikkeling 

(EFDO), het financieringsinstrument voor 

ontwikkelingssamenwerking (DCI) en het 

instrument voor humanitaire hulp; erkent 

het belang en de onmiskenbare waarde van 

ontwikkelingsbeleid, met prioriteiten zoals 

de uitbanning van armoede en de 

bevordering van onderwijs, gezondheid en 

economische ontwikkeling; benadrukt dat 

de acties en programma's van de UNRWA 

moeten worden ondersteund; onderstreept 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie.)  
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dat stabiliteit in de EU-buurlanden een van 

de voorwaarden vormt voor het behoud 

van stabiliteit en welvaart in de EU; 

verzoekt de Commissie bijgevolg ervoor te 

zorgen dat prioriteit wordt verleend aan 

investeringen in de buurlanden van de EU 

teneinde inspanningen te steunen die de 

belangrijkste problemen op dit gebied 

aanpakken – migratie, vluchtelingen en 

ontwikkelingen in de landen van het 

Zuidelijk Nabuurschap, en instabiliteit in 

de landen van het Oostelijk Nabuurschap, 

die deels te wijten is aan een Russisch 

buitenlands beleid dat niet in 

overeenstemming is met het internationaal 

recht en met de internationale normen 

inzake democratie en mensenrechten; 

benadrukt dat nieuwe politieke prioriteiten 

en toekomstige uitdagingen voor de EU, 

bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid 

en defensie, moeten worden gefinancierd 

met nieuwe kredieten en niet door te 

bezuinigen op bestaande geslaagde en 

belangrijke programma's en beleid zoals 

het ontwikkelingsbeleid, het 

humanitairehulpbeleid of het 

nabuurschapsbeleid; onderstreept 

bovendien dat het veiligheidsbeleid en het 

ontwikkelingsbeleid elkaar wederzijds 

beïnvloeden en dat veiligheid een 

belangrijke voorwaarde is om een 

functionerende staat te kunnen opbouwen; 

Or. en 

 

 


