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12.3.2018 A8-0062/6 

Amendement  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 – Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat de toenemende 

populistische en extremistische 

bewegingen in de lidstaten misleidende 

informatie over de EU en haar begroting 

hebben verspreid en aangewakkerd, wat 

duidelijk maakt dat er nood is aan betere 

en transparantere informatie;  

Schrappen 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/7 

Amendement  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 – Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. benadrukt dat, volgens gegevens 

van Eurostat en in tegenstelling tot het 

populistische verhaal, de EU-burgers 

optimistisch zijn over de toekomst van de 

EU; benadrukt dat de Unie haar taken en 

verantwoordelijkheden moet vervullen en 

meer moet doen om het leven van haar 

burgers nu en in de toekomst te 

verbeteren, maar hen ook moet 

beschermen tegen oneerlijke handels- en 

economische praktijken op de 

wereldmarkt, en hen tegelijk moet helpen 

de vruchten van al deze inspanningen te 

plukken; benadrukt dat de uitdagingen 

van de klimaatverandering en de 

dreigingen voor de internationale 

veiligheid moeten worden aangepakt; is 

van mening dat, om aan deze 

verwachtingen en beloftes te voldoen, de 

EU binnen de grenzen van haar 

bevoegdheden beter moet presteren om bij 

te dragen aan de creatie van duurzame 

groei en werkgelegenheid en om het 

verschil in levensstandaard tussen de EU-

burgers in alle regio's te verkleinen, 

waarbij de EU 2020-strategie, de VN-

doelstellingen inzake duurzame 

ontwikkeling en de Overeenkomst van 

Parijs volledig in acht worden genomen; 

benadrukt dat het noodzakelijk is de 

Europese economie en de EU-burgers 

2. benadrukt dat, in tegenstelling tot 

het EU-discours, de Europese burgers niet 

optimistisch zijn over de toekomst van de 

EU, zoals duidelijk is gebleken bij de 

verkiezingen in diverse Europese landen;  
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voor te bereiden op de kansen die de 

digitalisering biedt; is van mening dat het 

aanpakken van de diepere oorzaken van 

migratie en een einde maken aan de 

verschillende vormen van discriminatie, 

zoals discriminatie van vrouwen en 

LGBTI-personen, eveneens belangrijke 

uitdagingen zijn voor 2019;  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/8 

Amendement  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 – Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. is van mening dat in de EU-

begroting voor 2019 alle relevante 

instrumenten voor de bestrijding van de 

jeugdwerkloosheid moeten worden 

versterkt, in het bijzonder in economisch 

achtergebleven regio's in de Europese 

Unie, waarbij bijzondere aandacht wordt 

besteed aan de verbetering van 

ondernemers- en professionele 

vaardigheden en mobiliteit, erkenning van 

kwalificaties op alle onderwijsniveaus en 

beroepsopleiding, en ondersteuning van 

groei, concurrentievermogen, het 

scheppen van werkgelegenheid, 

investeringen in infrastructuur, innovatie, 

onderzoek en kmo's; wijst erop dat de 

werkloosheid onder jongeren, die een 

grote sociale impact heeft, een van de 

grootste uitdagingen op Europees niveau 

is; 

3. is van mening dat de EU-begroting 

voor 2019 efficiënter, transparanter en 

resultaatgerichter moet zijn en moet 

leiden tot een vermindering van 

administratieve uitgaven en 

geldverspilling, waarbij tevens rekening 

moet worden gehouden met de 

economische beperkingen die in diverse 

lidstaten worden ondervonden; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/9 

Amendement  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 – Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. is ingenomen met de uitbreiding en 

de verbetering van het Europees Fonds 

voor strategische investeringen (EFSI), 

waarvan het uitgebreide garantiefonds 

een cruciale rol vervult bij het verkleinen 

van de investeringskloof in de EU; 

herinnert eraan dat het EFSI-

garantiefonds gedeeltelijk is gefinancierd 

ten koste van Horizon 2020 en de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), ondanks het feit dat 

deze beide op de lange termijn en 

toekomstgerichte programma's zijn; 

benadrukt het traditionele standpunt van 

het Parlement dat nieuwe initiatieven 

moeten worden gefinancierd met nieuwe 

middelen en niet door een herschikking, 

en dat de schade aan bestaande 

programma's moet worden hersteld via de 

jaarlijkse begrotingsprocedure; herhaalt 

dat de bezuinigingen op die programma's 

zoveel mogelijk moeten worden 

teruggedraaid;  

13. betreurt de uitbreiding en de 

verbetering van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen (EFSI), dat de 

belofte om groei te garanderen en de 

werkloosheid aan te pakken niet heeft 

kunnen waarmaken, hetgeen heeft geleid 

tot een totale verspilling van 

belastinggeld;  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/10 

Amendement  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 – Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is ingenomen met de recente 

toezegging van de lidstaten voor een 

vernieuwde defensieagenda van de EU, 

die zowel de harde als de zachte macht wil 

vergroten, en meent dat deze aansluit bij 

de bezorgdheid van de burgers op het 

gebied van veiligheid, gezien de 

toenemende mondiale instabiliteit die nog 

wordt aangewakkerd door nieuwe soorten 

bedreigingen; steunt het recente initiatief 

van de Commissie om een industrieel 

ontwikkelingsprogramma voor de 

Europese defensie (EDIDP) in het leven 

te roepen, als eerste fase van het Europees 

Defensiefonds; eist dat het EDIDP 

uitsluitend wordt gefinancierd met niet-

toegewezen marges en speciale 

instrumenten, en dus niet via een 

herschikking van bestaande 

programma's; 

15. wijst alle pogingen om de 

EU-begroting voor defensie of militaire 

uitgaven aan te wenden af; 

Or. en 



 

AM\1148269NL.docx  PE616.088v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

12.3.2018 A8-0062/11 

Amendement  11 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 – Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. dringt aan op meer middelen voor 

de bestrijding van radicalisering, die een 

voedingsbodem is voor gewelddadig 

extremisme in de Unie; is van mening dat 

deze doelstelling kan worden 

verwezenlijkt door integratie te bevorderen 

en discriminatie, racisme, 

vreemdelingenhaat, fundamentalisme, 

haatzaaiende uitspraken en haatpropaganda 

te bestrijden; 

17. ondersteunt de inspanningen van 

de lidstaten voor de bestrijding van 

islamitische radicalisering, die een 

voedingsbodem is voor gewelddadig 

extremisme in de Unie; is van mening dat 

de lidstaten deze doelstelling kunnen 

verwezenlijken door middel van strikte 

grenscontroles, door assimilatie te 

bevorderen en door islamitisch 

fundamentalisme, haatzaaiende uitspraken 

en haatpropaganda te bestrijden; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/12 

Amendement  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

namens de ENF-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 

33. benadrukt het falen van het 

Europees beleid ter voorkoming van 

migratiestromen en mensenhandel; erkent 

dat er, hoewel in de afgelopen paar 

boekjaren een aanzienlijke hoeveelheid 

begrotingsmiddelen beschikbaar is gesteld 

om de migratie- en vluchtelingencrisis 

aan te pakken, nog steeds geen oplossing 

is gevonden; herhaalt zijn zorgen over de 

rol die instrumenten als het Fonds voor 

interne veiligheid (ISF) en het Fonds voor 

asiel, migratie en integratie (AMIF) 

spelen bij het beheer van de gevolgen van 

de migratie- en vluchtelingencrisis; 
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moeten worden ondersteund; onderstreept 

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 
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12.3.2018 A8-0062/13 

Amendement  13 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 – Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

35. benadrukt dat het instrument voor 

pretoetredingssteun (IPA) in de eerste 

plaats moet worden gebruikt om onder 

meer politieke en economische 

hervormingen in de uitbreidingslanden te 

bevorderen; roept de Commissie in deze 

context op de IPA-fondsen verder te 

evalueren in haar voorstel voor de 

begroting 2019 en hierbij rekening te 

houden met de verslechterende politieke 

situatie in Turkije en de dringende 

behoefte om de toenemende radicalisering 

in de Balkanlanden aan te pakken; 

35. benadrukt dat het instrument voor 

pretoetredingssteun (IPA) niet mag worden 

gebruikt om Turkije te ondersteunen, een 

land dat meerdere van de grondbeginselen 

van vrijheid en democratie niet eerbiedigt; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/14 

Amendement  14 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 – Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  39 bis.  dringt erop aan de 

vastleggingskredieten in de EU-begroting 

niet te verhogen totdat er een definitieve 

oplossing is gevonden om de hoeveelheid 

achterstallige betalingsverzoeken te 

stabiliseren; 

Or. en 

 

 


