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2.7.2018 A8-0247/6 

Amendement  6 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

2018/2024(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. herinnert eraan dat de 

onderhandelingen over de EU-begroting 

voor 2019 de laatste zullen zijn tijdens de 

huidige zittingsperiode van het Parlement 

en zullen samenvallen met de 

onderhandelingen over het volgende 

meerjarig financieel kader (MFK) en de 

hervorming van de eigen middelen van 

de EU; herinnert er ook aan dat het VK 

heeft toegezegd te zullen bijdragen en 

deelnemen aan de uitvoering van de 

jaarlijkse begrotingen van de Unie voor 

2019 en 2020 alsof het na maart 2019 nog 

steeds lid van de Unie was; 

2. herinnert eraan dat de 

onderhandelingen over de EU-begroting 

voor 2019 de laatste zullen zijn tijdens de 

huidige zittingsperiode van het Parlement 

en zullen samenvallen met de 

onderhandelingen over het volgende 

meerjarig financieel kader (MFK); 

herinnert er ook aan dat het VK heeft 

toegezegd te zullen bijdragen en 

deelnemen aan de uitvoering van de 

jaarlijkse begrotingen van de Unie voor 

2019 en 2020 alsof het na maart 2019 nog 

steeds lid van de Unie was; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/7 

Amendement  7 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

2018/2024(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. neemt kennis van het nieuwe 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI);  dringt in het kader 

van een optimaal evenwicht binnen de 

regio's en de sectoren aan op een 

versterking van de sociale dimensie van 

het gebruik van het EFSI, onder meer op 

het gebied van innovatie in de 

gezondheidszorg en geneeskunde, sociale 

infrastructuur, milieubescherming, 

duurzaam vervoer, hernieuwbare energie 

en infrastructuur voor energieopslag; 

herhaalt zijn aloude standpunt dat alle 

nieuwe initiatieven binnen het MFK 

moeten worden gefinancierd met nieuwe 

kredieten en niet ten koste mogen gaan 

van de bestaande programma's; herhaalt 

tevens dat het vasthoudt aan een 

versterking van Horizon 2020 en de CEF, 

zodat de bezuinigingen op die 

programma's om de uitbreiding van het 

EFSI te financieren zoveel mogelijk 

worden teruggedraaid in de begroting 

voor 2019; 

6. betreurt de rol van het Europees 

Fonds voor strategische investeringen 

(EFSI) dat niet geslaagd is in het 

verkleinen van de investeringskloof in 

de EU; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/8 

Amendement  8 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

2018/2024(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. neemt kennis van het engagement 

voor een vernieuwde defensieagenda van 

de EU, met name door het akkoord over 

een industrieel ontwikkelingsprogramma 

voor de Europese defensie (European 

Defence Industrial Development 

Programme, EDIDP), als eerste fase van 

het Europees Defensiefonds; is van 

mening dat dit gemeenschappelijk 

engagement zal bijdragen aan het 

realiseren van schaalvoordelen en een 

betere coördinatie tussen lidstaten en 

bedrijven, zodat de EU haar strategische 

autonomie kan behouden en een echte 

mondiale speler kan worden; 

Schrappen 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/9 

Amendement  9 

Marco Zanni, André Elissen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

2018/2024(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 52 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

52. is ingenomen met de toegenomen 

steun voor regionale activiteiten in de 

Westelijke Balkan; is evenwel van mening 

dat de steun voor politieke hervormingen 

verder moet worden opgevoerd; betreurt 

de grotere steun voor politieke 

hervormingen in Turkije (IPA II) en zet 

vraagtekens bij de aanpassing aan het 

besluit van de begrotingsautoriteit om de 

kredieten op dit begrotingsonderdeel voor 

het lopende begrotingsjaar te verlagen; 

herhaalt zijn standpunt waarin wordt 

opgeroepen om fondsen die bestemd zijn 

voor de Turkse autoriteiten in het kader 
van IPA II afhankelijk te stellen van 

verbeteringen op het gebied van de 

mensenrechten, democratie en de 

rechtsstaat; verzoekt de kredieten voor dit 

begrotingsonderdeel, indien er geen 

vooruitgang wordt geboekt op dit vlak en 

rekening houdend met de beperkte 

manoeuvreerruimte, volledig te 

heroriënteren naar het maatschappelijk 

middenveld met het oog op de uitvoering 

van maatregelen ter ondersteuning van de 

doelstellingen op het gebied van de 

rechtsstaat, de democratie, de 

mensenrechten en de vrijheid van de 

media; steunt de algemene neerwaartse 

trend voor politieke hervormingen in de 

toewijzingen voor Turkije; 

52. benadrukt dat het instrument voor 

pretoetredingssteun (IPA) niet mag 

worden gebruikt om Turkije te 

ondersteunen, een land dat meerdere 

grondbeginselen van vrijheid en 

democratie niet eerbiedigt; 
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Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/10 

Amendement  10 

Marco Zanni, André Elissen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

2018/2024(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 56 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

56. merkt op dat de uitgaven van 

rubriek 5 worden verhoogd met 3,0 % in 

vergelijking met de begroting 2018, tot 

9 956,9 miljoen EUR 

(+ 291,4 miljoen EUR) aan 

vastleggingskredieten; merkt op dat, net als 

voor het vorige begrotingsjaar, de 

verhoging voornamelijk het gevolg is van 

de ontwikkelingen van de pensioenen 

(+ 116,7 miljoen EUR), die goed zijn voor 

20,2 % van de uitgaven van rubriek 5; 

merkt op dat het aandeel van de uitgaven 

voor administratie in de ontwerpbegroting 

ongewijzigd blijft op een niveau van 6,0 % 

aan vastleggingskredieten; 

56. betreurt dat de uitgaven van 

rubriek 5 worden verhoogd met 3,0 % in 

vergelijking met de begroting 2018, tot 

9 956,9 miljoen EUR 

(+ 291,4 miljoen EUR) aan 

vastleggingskredieten; betreurt dat, net als 

voor het vorige begrotingsjaar, de 

verhoging voornamelijk het gevolg is van 

de ontwikkelingen van de pensioenen 

(+ 116,7 miljoen EUR), die goed zijn voor 

20,2 % van de uitgaven van rubriek 5; 

merkt op dat het aantal gepensioneerden 

de komende jaren naar verwachting 

verder zal stijgen en dringt daarom aan op 

een volledige herziening van de regelingen 

voor de EU-pensioenen en andere 

vergoedingen; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/11 

Amendement  11 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

2018/2024(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 57 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

57. merkt op dat de Commissie 

inspanningen heeft geleverd om alle 

mogelijkheden op het gebied van 

rationalisering en besparingen in de 

niet‑ salarisgerelateerde uitgaven in haar 

eigen begroting op te nemen; merkt op dat 

de evolutie van de uitgaven van de 

Commissie (+ 2,0 %) grotendeels het 

gevolg is van de automatische aanpassing 

van de uitgaven voor salarissen en 

contractuele verplichtingen; neemt voorts 

kennis van de interne 

personeelsherschikking van de Commissie 

om uitvoering te geven aan haar nieuwe 

prioriteiten; 

57. betreurt dat de evolutie van de 

uitgaven van de Commissie (+ 2,0 %) 

grotendeels het gevolg is van de 

automatische aanpassing van de uitgaven 

voor salarissen en contractuele 

verplichtingen, en dringt er daarom op 

aan dat deze regels worden aangepast; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/12 

Amendement  12 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

2018/2024(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 60 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

60. neemt kennis van de algemene 

verhoging in de ontwerpbegroting 2019 

van de toewijzingen voor de 

gedecentraliseerde agentschappen met 

+10,8 % (zonder rekening te houden met 

de bestemmingsontvangsten) en 

259 posten; is ingenomen met het feit dat 

voor het merendeel van de agentschappen 

de eigen begroting stijgt, terwijl de EU-

bijdrage daalt; merkt in verband hiermee 

op dat het Parlement momenteel de 

mogelijkheden onderzoekt om de 

financiering van gedecentraliseerde 

agentschappen met vergoedingen verder 

uit te breiden; stelt met tevredenheid vast 

dat de agentschappen met "nieuwe taken" 

(ESMA, eu‑ LISA en Frontex) een forse 

verhoging krijgen wat de kredieten en de 

personeelsformatie betreft; verzoekt om 

bijkomende financiële steun voor de 

agentschappen die te maken hebben met 

uitdagingen op het gebied van migratie en 

veiligheid; is van mening dat Europol en 

Eurojust verder moeten worden versterkt 
en dat het EASO toereikende financiering 

moet krijgen voor de transformatie van 

het bureau tot het Asielagentschap van de 

Europese Unie; 

60. betreurt de algemene verhoging in 

de ontwerpbegroting 2019 van de 

toewijzingen voor de gedecentraliseerde 

agentschappen met +10,8 % (zonder 

rekening te houden met de 

bestemmingsontvangsten) en 259 posten 

en verzoekt om een volledige evaluatie van 

de rol van de EU-agentschappen, waarbij 

de vraag moet worden gesteld of hun 

taken niet beter kunnen worden 

uitgevoerd en hun doelstellingen niet 

beter kunnen worden verwezenlijkt door 
de bestaande directoraten-generaal van de 

Commissie of door de lidstaten, teneinde 

duplicatie van rollen en kosten te 

vermijden en de transparantie te 

vergroten; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/13 

Amendement  13 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

2018/2024(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 62 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

62. is ingenomen met de oprichting 

van twee nieuwe EU-instanties die moeten 

worden beschouwd als gedecentraliseerde 

agentschappen, het Europees Openbaar 

Ministerie (EOM) en de Europese 

Arbeidsautoriteit (ELA); merkt op dat 

kredieten voor de ELA in de reserve zijn 

geplaatst in afwachting van de afronding 

van de wetgevingsprocedure; merkt op dat 

het EOM zijn zetel heeft in Luxemburg en 

verzoekt het de twee takken van de 

begrotingsautoriteit alle informatie te 

verstrekken over zijn vastgoedbeleid 

overeenkomstig het Financieel 

Reglement; is van mening dat nieuwe 

agentschappen moeten worden opgericht 

door de toewijzing van nieuwe middelen 

en nieuwe posten, met vermijding van elke 

vorm van herschikking, tenzij duidelijk 

wordt aangetoond dat bepaalde 

activiteiten volledig worden overgeheveld 

van de Commissie of andere bestaande 

organen, zoals Eurojust, naar de nieuwe 

agentschappen; neemt er nota van dat 

Eurojust bevoegd blijft voor PIF-zaken, in 

nauwe samenwerking met het EOM, en 

volledig betrokken is bij het waarborgen 

van operationele steun aan de lidstaten in 

de strijd tegen georganiseerde misdaad, 

terrorisme, cybercriminaliteit en 

migrantensmokkel; herinnert aan de 

Schrappen 
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bepalingen van de gemeenschappelijke 

aanpak voor nieuwe gedecentraliseerde 

agentschappen; 

Or. en 

 

 


