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2.7.2018 A8-0247/3 

Amendement  3 

Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

2018/2024(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. neemt kennis van de door de 

Commissie uitgevoerde evaluatie vooraf 

van de voortzetting van de voorbereidende 

actie inzake de Kindergarantie; 

onderstreept de verwijzing daarin naar 

een mogelijk breedschaligere 

tenuitvoerlegging in het kader van het 

Europees Sociaal Fonds; stelt voor dat de 

gelegenheid van een derde uitvoeringsfase 

wordt aangegrepen voor de voorbereiding 

op deze breedschaligere implementatie in 

het kader van ESF+; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/4 

Amendement  4 

Daniele Viotti 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

2018/2024(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 50 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

50. blijft ervan overtuigd dat de 

uitdagingen waarmee de EU in haar 

buitenlands optreden wordt geconfronteerd 

langdurige financiering noodzakelijk 

maken op een niveau dat de huidige 

omvang van rubriek 4 overschrijdt; blijft 

erbij dat nieuwe initiatieven gefinancierd 

moeten worden met bijkomende kredieten 

en dat alle flexibiliteitsopties volledig 

moeten worden benut; verzet zich echter 

tegen de voorgestelde financiering van de 

uitbreiding van de FRT, omdat dit 

aanzienlijke beperkingen met zich mee zou 

brengen, zowel voor de 

financieringsmogelijkheden van andere 

prioritaire gebieden binnen rubriek 4 als 

voor de rol van de EU-begroting als 

instrument voor het bereiken van mensen 

in nood en het bevorderen van 

fundamentele waarden; 

50. blijft ervan overtuigd dat de 

uitdagingen waarmee de EU in haar 

buitenlands optreden wordt geconfronteerd 

langdurige financiering noodzakelijk 

maken op een niveau dat de huidige 

omvang van rubriek 4 overschrijdt; blijft 

erbij dat nieuwe initiatieven gefinancierd 

moeten worden met bijkomende kredieten 

en dat alle flexibiliteitsopties volledig 

moeten worden benut; verzet zich echter 

tegen de voorgestelde financiering van de 

uitbreiding van de FRT en de op 29 juni 

2018 in de Raad tot stand gekomen 

afspraak hieromtrent, omdat dit 

aanzienlijke beperkingen met zich mee zou 

brengen, zowel voor de 

financieringsmogelijkheden van andere 

prioritaire gebieden binnen rubriek 4 als 

voor de rol van de EU-begroting als 

instrument voor het bereiken van mensen 

in nood en het bevorderen van 

fundamentele waarden; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/5 

Amendement  5 

Daniele Viotti 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

2018/2024(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. betreurt het voorstel van de 

Commissie voor de financiering van de 

tweede tranche van de Faciliteit voor 

vluchtelingen in Turkije (FRT); steunt de 

voortzetting van de FRT, maar is van 

mening dat, zoals eveneens werd 

voorgesteld door de Commissie op 

14 maart 2018, de EU-begroting moet 

bijdragen tot de financiering hiervan tot 

een bedrag van 1 miljard EUR, terwijl de 

lidstaten moeten instaan voor 

2 miljard EUR door middel van bilaterale 

bijdragen, zodat in de bijzondere 

instrumenten van het MFK toereikende 

marges overblijven voor onvoorziene 

gebeurtenissen in de laatste twee jaar van 

het huidige MFK en de financiering van 

andere prioriteiten; is voorts van mening 

dat de FRT moet worden gefinancierd met 

nieuwe kredieten, aangezien het om een 

nieuw initiatief binnen dit MFK gaat; 

betreurt dat er tot nog toe tussen het 

Parlement en de Raad geen 

onderhandelingen hebben plaatsgevonden 

over de financiering van de tweede tranche 

van de FRT, ondanks het duidelijke 

verzoek van het Parlement om volledig te 

worden betrokken bij het 

besluitvormingsproces inzake de 

uitbreiding van de faciliteit, onder andere 

om een herhaling van de procedure voor de 

16. betreurt het voorstel van de 

Commissie voor de financiering van de 

tweede tranche van de Faciliteit voor 

vluchtelingen in Turkije (FRT) en de op 29 

juni 2018 in de Raad tot stand gekomen 

afspraak tussen de lidstaten; steunt de 

voortzetting van de FRT, maar is van 

mening dat, zoals eveneens werd 

voorgesteld door de Commissie op 

14 maart 2018, de EU-begroting moet 

bijdragen tot de financiering hiervan tot 

een bedrag van 1 miljard EUR, terwijl de 

lidstaten moeten instaan voor 

2 miljard EUR door middel van bilaterale 

bijdragen, zodat in de bijzondere 

instrumenten van het MFK toereikende 

marges overblijven voor onvoorziene 

gebeurtenissen in de laatste twee jaar van 

het huidige MFK en de financiering van 

andere prioriteiten; is voorts van mening 

dat de FRT moet worden gefinancierd met 

nieuwe kredieten, aangezien het om een 

nieuw initiatief binnen dit MFK gaat; 

betreurt dat er tot nog toe tussen het 

Parlement en de Raad geen 

onderhandelingen hebben plaatsgevonden 

over de financiering van de tweede tranche 

van de FRT, ondanks het duidelijke 

verzoek van het Parlement om volledig te 

worden betrokken bij het 

besluitvormingsproces inzake de 
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instelling ervan te voorkomen; deelt de 

lidstaten mee dat het Parlement alle recht 

heeft zijn rol als tak van de 

begrotingsautoriteit van de Unie te 

vervullen en dat dit ook het geval zal zijn, 

zoals reeds bij eerdere gelegenheden is 

aangekondigd; betreurt dat de Raad er tot 

nu toe niet in is geslaagd om tot een 

gemeenschappelijk standpunt over de 

financiering van de FRT te komen, 

ondanks de humanitaire urgentie; 

uitbreiding van de faciliteit, onder andere 

om een herhaling van de procedure voor de 

instelling ervan te voorkomen; deelt de 

lidstaten mee dat het Parlement alle recht 

heeft zijn rol als tak van de 

begrotingsautoriteit van de Unie te 

vervullen en dat dit ook het geval zal zijn, 

zoals reeds bij eerdere gelegenheden is 

aangekondigd; 

Or. en 

 

 


