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12.4.2018 A8-0137/28 

Amendement  28 

Sophie Montel 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. benadrukt dat de begroting van de 

Unie als gevolg van het initiatief voor een 

resultaatgerichte begroting moet worden 

ingediend overeenkomstig de 

beleidsdoelstellingen van de Unie voor het 

MFK; herinnert er, ook in het licht van het 

MFK voor de periode na 2020, aan dat de 

begroting van de Unie echte Europese 

toegevoegde waarde moet leveren en moet 

worden ingezet voor gemeenschappelijke 

Unie-doelstellingen ter bevordering van 

duurzame economische en sociale 

ontwikkeling in de hele Unie, die lidstaten 

alleen niet kunnen realiseren, en dat de 

begroting derhalve niet moet worden 

gezien als een nettobalans of iets dat 

alleen voordeel oplevert voor bepaalde 

lidstaten; 

4. benadrukt dat de begroting van de 

Unie als gevolg van het initiatief voor een 

resultaatgerichte begroting moet worden 

ingediend overeenkomstig de 

beleidsdoelstellingen van de Unie voor het 

MFK; herinnert er, ook in het licht van het 

MFK voor de periode na 2020, aan dat de 

begroting van de Unie echte Europese 

toegevoegde waarde moet leveren en moet 

worden ingezet voor gemeenschappelijke 

Unie-doelstellingen ter bevordering van 

duurzame economische en sociale 

ontwikkeling in de hele Unie, zonder zich 

verder op bevoegdheidsgebieden van de 

lidstaten te begeven; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/29 

Amendement  29 

Sophie Montel 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. roept de Commissie op het 

oorspronkelijke uitgavenstreefcijfer van 

20 % voor de integratie van klimaatactie in 

de verschillende uitgavenprogramma's van 

de Unie te realiseren; 

10. roept de Commissie op het 

oorspronkelijke uitgavenstreefcijfer van 

20 % voor de integratie van klimaatactie in 

de verschillende uitgavenprogramma's van 

de Unie te realiseren, zonder dat dit 

verdere uitgaven rechtvaardigt; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/30 

Amendement  30 

Sophie Montel 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. verzoekt de Commissie om meer 

transparantie inzake de financiering van 

het migratiebeleid, zoals aanbevolen door 

de Rekenkamer in haar jaarverslag voor 

2016, en om actief toe te zien op 

aanbestedingsprocedures die in 

noodsituaties worden uitgevoerd; 

Schrappen 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/31 

Amendement  31 

Sophie Montel 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. wijst erop dat er niet genoeg 

informatie beschikbaar is om financiële 

instrumenten naar behoren te evalueren, 

met name wat de sociale en milieueffecten 

ervan betreft; benadrukt dat 

financieringsinstrumenten subsidies 

kunnen aanvullen, maar niet mogen 

vervangen; 

21. wijst erop dat er niet genoeg 

informatie beschikbaar is om financiële 

instrumenten naar behoren te evalueren, 

met name wat de sociale en milieueffecten 

ervan betreft; benadrukt dat er moet 

worden gesnoeid in zowel 

financieringsinstrumenten als subsidies; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/32 

Amendement  32 

Sophie Montel 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. stelt vast dat het soort beheer een 

beperkte impact op de foutenpercentages 

heeft, aangezien de Rekenkamer heeft 

geconstateerd dat het geschatte 

foutenpercentage voor uitgaven onder 

gedeeld beheer met de lidstaten en voor 

alle andere vormen van operationele 

uitgaven die rechtstreeks door de 

Commissie worden beheerd gelijk is, 

namelijk 3,3 %; 

25. stelt vast dat het soort beheer een 

beperkte impact op de foutenpercentages 

heeft, aangezien de Rekenkamer heeft 

geconstateerd dat het geschatte 

foutenpercentage voor uitgaven onder 

gedeeld beheer met de lidstaten en voor 

alle andere vormen van operationele 

uitgaven die rechtstreeks door de 

Commissie worden beheerd gelijk is, 

namelijk 3,3 %; merkt op dat dit het 

belang of de meerwaarde van direct 

beheer door de Commissie relativeert, en 

pleit voor meer speelruimte voor de 

lidstaten; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/33 

Amendement  33 

Sophie Montel 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. vestigt de aandacht op het feit dat 

de Rekenkamer de hoogste geschatte 

foutenpercentages heeft vastgesteld bij 

uitgaven op het gebied van 

plattelandsontwikkeling, milieu, 

klimaatactie en visserij (4,9 %), 

economische, sociale en territoriale cohesie 

(4,8 %) en concurrentievermogen voor 

groei en banen (4,1 %), terwijl de 

administratieve uitgaven het laagste 

geschatte foutenpercentage (0,2 %) 

kenden; 

26. vestigt de aandacht op het feit dat 

de Rekenkamer de hoogste geschatte 

foutenpercentages heeft vastgesteld bij 

uitgaven op het gebied van 

plattelandsontwikkeling, milieu, 

klimaatactie en visserij (4,9 %), 

economische, sociale en territoriale cohesie 

(4,8 %) en concurrentievermogen voor 

groei en banen (4,1 %), terwijl de 

administratieve uitgaven het laagste 

geschatte foutenpercentage (0,2 %) 

kenden; meent dat de afstand tussen de 

Commissie en het operationele niveau dus 

verband houdt met het geschatte 

foutenpercentage, wat ervoor pleit om de 

voorkeur te geven aan lokale actoren; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/34 

Amendement  34 

Sophie Montel 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 52 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

52. betreurt dat de algehele financiële 

blootstelling van de begroting van de Unie 

is toegenomen, met aanzienlijke schulden, 

garanties en juridische verbintenissen op 

lange termijn, wat inhoudt dat er in de 

toekomst sprake moet zijn van zorgvuldig 

beheer; 

52. betreurt dat de algehele financiële 

blootstelling van de begroting van de Unie 

is toegenomen, met aanzienlijke schulden, 

garanties en juridische verbintenissen op 

lange termijn, wat inhoudt dat er in de 

toekomst sprake moet zijn van zorgvuldig 

beheer en spaarzaamheid; 

Or. en 



 

AM\1150790NL.docx  PE618.413v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

12.4.2018 A8-0137/35 

Amendement  35 

Sophie Montel 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 53 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

53. herinnert eraan dat de Unie in 

toenemende mate gebruik maakt van 

financiële instrumenten en betreurt dat de 

oprichting van het EFSI nieuwe 

governancesystemen een niveau van 

publieke controle in het leven roept dat 

onbevredigend blijft, en er dus meer 

zorgvuldige bewaking van het Parlement 

nodig is; wijst erop dat alle 

wetgevingsvoorstellen het geografische 

bereik van het EFSI fors dienen te 

verbeteren; herinnert eraan dat het EFSI 

een aanvullend instrument voor de 

bevordering van investeringen moet 

blijven aangezien het cohesiebeleid het 

investeringsbeleid van de Unie moet 

blijven; merkt echter de succesvolle 

uitvoering van het fonds op evenals de 

grote hoeveelheid particulier kapitaal die 

het heeft aangetrokken en erkent de 

verdere verbeteringen met betrekking tot 

de transparantie van het fonds die zijn 

overeengekomen bij de onderhandelingen 

voor de verlenging van EFSI, waarnaar 

wordt verwezen als EFSI 2.0; roept de 

Rekenkamer op haar toezicht op de 

plannings- en uitgavefase van de ESI-

fondsen aan te scherpen; 

53. herinnert eraan dat de Unie in 

toenemende mate gebruik maakt van 

financiële instrumenten en betreurt dat de 

oprichting van het EFSI nieuwe 

governancesystemen een niveau van 

publieke controle in het leven roept dat 

onbevredigend blijft, en er dus meer 

zorgvuldige bewaking van het Parlement 

nodig is; wijst erop dat alle 

wetgevingsvoorstellen het geografische 

bereik van het EFSI fors dienen te 

verbeteren; merkt de succesvolle 

uitvoering van het fonds op evenals de 

grote hoeveelheid particulier kapitaal die 

het heeft aangetrokken en erkent de 

verdere verbeteringen met betrekking tot 

de transparantie van het fonds die zijn 

overeengekomen bij de onderhandelingen 

voor de verlenging van EFSI, waarnaar 

wordt verwezen als EFSI 2.0; roept de 

Rekenkamer op haar toezicht op de 

plannings- en uitgavefase van de ESI-

fondsen aan te scherpen; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/36 

Amendement  36 

Sophie Montel 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 55 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

55. wijst erop dat EFSI-fondsen, 

overeenkomstig de beginselen van het 

cohesiebeleid, een belangrijk deel van de 

uitgaven van sommige lidstaten uitmaken, 

en dat met name in negen lidstaten 

(Litouwen, Bulgarije, Letland, Roemenië, 

Hongarije, Polen, Kroatië, Estland en 

Slowakije) steun in de vorm van nog te 

betalen vastleggingen uit de ESI-fondsen 

meer dan 15 % van de algemene 

overheidsuitgaven vertegenwoordigt; 

roept de Commissie op ook een positieve 

publiciteitscampagne op te zetten om 

burgers uit deze landen uitgebreider te 

informeren over de rechtstreekse 

voordelen van lidmaatschap; 

Schrappen 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/37 

Amendement  37 

Sophie Montel 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 58 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

58. benadrukt dat de omvang van de 

middelen van de Unie en het tijdstip van 

ontvangst aanzienlijke macro-economische 

gevolgen kunnen hebben, bijvoorbeeld op 

het gebied van investeringen, groei en 

banen; 

58. benadrukt dat de omvang van de 

middelen van de Unie en het tijdstip van 

ontvangst aanzienlijke macro-economische 

gevolgen kunnen hebben, bijvoorbeeld op 

het gebied van investeringen, groei en 

banen, en sommige lidstaten broodnodige 

financiële capaciteit kan ontnemen; 

Or. en 

 

 


