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2.7.2018 A8-0247/14 

Amendement  14 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

2018/2024(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. is ingenomen met het voorstel van 

de Commissie en is van mening dat het in 

grote lijnen overeenkomt met de 

prioriteiten van het Parlement; is 

voornemens belangrijke programma's te 

versterken en dienovereenkomstig een 

passend niveau van financiering te 

waarborgen; neemt kennis van de stijging 

van 3,1 % in vastleggingskredieten en het 

lagere percentage van het bni ten opzichte 

van 2018 voor zowel de 

vastleggingskredieten (1 % tegenover 1,02 

%) als de betalingskredieten (0,9 % 

tegenover 0,92 %); 

3. neemt kennis van het voorstel van 

de Commissie; is voornemens belangrijke 

programma's te verdedigen en 

dienovereenkomstig een passend niveau 
van financiering te waarborgen, en te 

bezuinigen op projecten die tot dusver 

geen echte toegevoegde waarde hebben 

laten zien; neemt kennis van de stijging 

van 3,1 % in vastleggingskredieten en het 

lagere percentage van het bni ten opzichte 

van 2018 voor zowel de 

vastleggingskredieten (1 % tegenover 1,02 

%) als de betalingskredieten (0,9 % 

tegenover 0,92 %); 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/15 

Amendement  15 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

2018/2024(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. is ingenomen met de voorgestelde 

verhogingen voor Horizon 2020, de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), Erasmus + en 

programma's die bijdragen aan meer 

veiligheid voor de EU-burgers; wijst er 

echter op dat de steun voor kmo's, die 

essentieel zijn om economische groei en 

nieuwe banen tot stand te brengen, verder 

moet worden verhoogd en dat er passende 

middelen moeten worden uitgetrokken die 

specifiek bestemd zijn voor de 

digitalisering van de industrie in de EU en 

de bevordering van digitale vaardigheden 

en digitaal ondernemerschap, alsook voor 

programma's ter ondersteuning van 

jongeren, meer bepaald ErasmusPro; 

herhaalt ervan overtuigd te zijn dat de 

begroting van Erasmus+ voor 2019 ten 

minste moet worden verdubbeld; 

4. is ingenomen met de voorgestelde 

verhogingen voor Horizon 2020, de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), Erasmus + en 

programma's die bijdragen aan meer 

veiligheid voor de EU-burgers; wijst erop 

dat de financiering van de CEF gericht 

moet zijn op het streven naar 

doelstellingen die op economisch, 

ecologisch en maatschappelijk gebied 

voor een daadwerkelijke meerwaarde voor 

de lidstaten zorgen en niet mag worden 

gebruikt voor de financiering van 

projecten die worden gekenmerkt door 

een controverse; wijst er echter op dat de 

steun voor kmo's, die essentieel zijn om 

economische groei en nieuwe banen tot 

stand te brengen, verder moet worden 

verhoogd en dat er passende middelen 

moeten worden uitgetrokken die specifiek 

bestemd zijn voor de digitalisering van de 

industrie in de EU en de bevordering van 

digitale vaardigheden en digitaal 

ondernemerschap, alsook voor 

programma's ter ondersteuning van 

jongeren, meer bepaald ErasmusPro; 

herhaalt ervan overtuigd te zijn dat de 

begroting van Erasmus+ voor 2019 ten 

minste moet worden verdubbeld; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/16 

Amendement  16 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

2018/2024(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. prijst de rol van het Europees 

Fonds voor strategische investeringen 

(EFSI) bij het verkleinen van de 

investeringskloof in de EU; 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. neemt kennis van de rol van het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI) bij het verkleinen van 

de investeringskloof in de EU; betreurt het 

feit dat het EFSI ook 

infrastructuurprojecten heeft 

gefinancierd met ernstige milieugevolgen 

en een twijfelachtige additionaliteit; 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 opslaginfrastructuur daarvoor; 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;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/17 

Amendement  17 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

2018/2024(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  10 bis. verzoekt de Commissie zo snel 

mogelijk na te denken over de optie om de 

cofinanciering van de door de ESI-

fondsen gefinancierde projecten in de 

zogeheten minder ontwikkelde regio’s uit 

te sluiten van de berekening van het tekort 

in het kader van het Europees semester;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/18 

Amendement  18 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

2018/2024(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  28 bis. benadrukt dat het belangrijk is om 

duurzaam herstel, investeringen in 

verband met 

aardbevingsbestendigheidsmaatregelen en 

alle maatregelen tegen hydrogeologische 

destabilisatie, waaronder investeringen 

die worden medegefinancierd uit hoofde 

van de ESI-fondsen en in het kader van 

thematische doelstelling 5 ("bevordering 

van de aanpassing aan 

klimaatverandering, risicopreventie en 

risicobeheer") uit te sluiten van de 

berekening van de nationale tekorten in 

het kader van het stabiliteits- en 

groeipact; 

Or. en 



 

AM\1158022NL.docx  PE621.743v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

2.7.2018 A8-0247/19 

Amendement  19 

Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

2018/2024(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  30 bis. onderstreept de noodzaak om 

voldoende aandacht te besteden aan 

duurzame stedelijke mobiliteit in het 

kader van de ESI-fondsen en het 

Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling, en daarbij de synergie 

tussen bronnen van financiering en 

programma's te versterken, met name met 

het doel de oplaadinfrastructuur voor 

elektrische voertuigen te vervolledigen en 

het retrofitten van hardware te 

bevorderen; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/20 

Amendement  20 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

namens de EFDD-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 het dat de uitgaven van 

rubriek 5, in verband met de administratie, 

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; acht 

een herziening nodig van het Besluit 

houdende aanneming van het Statuut van 

de leden van het Europees Parlement 

(2005/684/EG, Euratom), om een 

wijziging aan te brengen in artikel 14, 

teneinde ervoor te zorgen dat de 

pensioenrechten van de leden aansluiten 

op de socialezekerheidsstelsels voor de 

gewone burgers van de afzonderlijke 

lidstaten, zowel wat de berekening van het 

bedrag en de leeftijd betreft als wat de 

vereisten betreft inzake bijdragen die een 

recht op pensioen geven; verzoekt om een 

herberekening van de uit de EU-begroting 

betaalde pensioenen aan voormalige 

leden die een dergelijk recht hebben 

opgebouwd voor en na de 

inwerkingtreding van het huidige Statuut; 
merkt op dat het aandeel van de uitgaven 
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voor administratie in de ontwerpbegroting 

ongewijzigd blijft op een niveau van 6,0 % 

aan vastleggingskredieten; 

Or. en 



 

AM\1158022NL.docx  PE621.743v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

2.7.2018 A8-0247/21 

Amendement  21 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

namens de EFDD-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. moedigt de Commissie aan zich 

zoveel mogelijk in te spannen om alle 

mogelijkheden voor de rationalisering van 

en besparingen op de administratieve 

uitgaven 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; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/22 

Amendement  22 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

2018/2024(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 60 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  60 bis. verzoekt om uitvoering van een 

uitputtende analyse om besparingen te 

identificeren, de efficiëntie door middel 

van administratieve samenwerking te 

verbeteren en de eventuele samenvoeging 

van agentschappen met gelijksoortige 

taken te evalueren; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/23 

Amendement  23 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

2018/2024(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 60 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  60 ter. benadrukt dat de kosten van de 

verhuizing van het Europees 

Geneesmiddelenbureau (EMA) en de 

Europese bankenautoriteit (EBA) 

transparant moeten zijn en dat in ieder 

geval de EU-bijdrage niet verhoogd mag 

worden na de dubbele verhuizing van het 

EMA, namelijk naar zijn tijdelijke en 

vervolgens naar zijn uiteindelijke locatie; 

Or. en 

 

 


