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8.11.2018 A8-0358/11 

Amendement  11 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 – Standpunt van het 

Parlement met betrekking tot een akkoord 

(2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. benadrukt dat het meerjarig 

financieel kader 2021-2027 de 

verantwoordelijkheid en het vermogen 

van de Unie moet garanderen om in te 

spelen op nieuwe behoeften, bijkomende 

uitdagingen en nieuwe internationale 

verbintenissen, en om haar politieke 

prioriteiten en doelstellingen te 

verwezenlijken; wijst op de ernstige 

problemen die samengaan met de 

onderfinanciering van het MFK 2014-

2020 en herhaalt dat een herhaling van in 

het verleden gemaakte fouten moet 

worden voorkomen door ten behoeve van 

alle burgers voor de komende zeven jaar 

van meet af aan een sterke en 

geloofwaardige EU-begroting te 

waarborgen; 

1. benadrukt dat het MFK 2021-2027 

doeltreffend en doelmatig moet inspelen 

op en tegemoetkomen aan nieuwe 

behoeften en uitdagingen en nieuwe 

internationale verbintenissen, en die 

politieke prioriteiten en doelstellingen 

moet verwezenlijken die echte 

toegevoegde waarde opleveren voor de 

burgers van de EU; beklemtoont dat een 

uitgavenanalyse moet worden verricht om 

te komen tot een alomvattende en 

oordeelkundige evaluatie aan de hand 

waarvan de echte toegevoegde waarde van 

elk programma wordt aangetoond zodat 

voor de komende zeven jaar een 

geloofwaardige en geoptimaliseerde EU-

begroting tot stand komt die uitsluitend in 

het voordeel van de burgers is;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/12 

Amendement  12 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 – Standpunt van het 

Parlement met betrekking tot een akkoord 

(2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. onderstreept dat het voorstel van de 

Commissie inzake het algemene niveau 

van het komende MFK, dat is vastgesteld 

op 1,08 % van het bni van de EU-27 (ofwel 

1,11 % na de opname van het Europees 

Ontwikkelingsfonds), wat het percentage 

van het bni betreft, in reële termen lager 

is dan het niveau van het huidige MFK; is 

van oordeel dat het voorgestelde MFK-

niveau de Unie niet in staat zal stellen aan 

haar politieke verbintenissen te voldoen 

en op belangrijke toekomstige 

uitdagingen in te spelen; is derhalve 

voornemens te onderhandelen over de 

noodzakelijke verhoging;  

3. neemt kennis van het voorstel van 

de Commissie inzake het algemene niveau 

van het komende MFK, dat is vastgesteld 

op 1,08 % van het bni van de EU-27 (ofwel 

1,11 % na de integratie van het Europees 

Ontwikkelingsfonds); is van oordeel dat 

dit voorstel de Unie in staat kan stellen 

aan haar politieke verbintenissen te 

voldoen en op belangrijke toekomstige 

uitdagingen in te spelen; herinnert er in 

dit verband aan dat de begrotingsuitgaven 

van de EU, met name de administratieve 

uitgaven, moeten worden herzien om de 

bijdragen van de lidstaten te verminderen 

en ervoor te zorgen dat de uitgaven uit de 

EU-begroting uitsluitend en 

daadwerkelijk ten goede komen aan de 

behoeften van de EU-burgers; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/13 

Amendement  13 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 – Standpunt van het 

Parlement met betrekking tot een akkoord 

(2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. verklaart bovendien gekant te zijn 

tegen elke vermindering van het niveau 

van het reeds lang bestaande EU-beleid 

dat in de Verdragen is verankerd, zoals 

het cohesiebeleid en het 

gemeenschappelijk landbouw- en 

visserijbeleid; is met name gekant tegen 

elke ingrijpende bezuiniging die een 

negatieve impact zal hebben op de aard en 

doelstellingen zelf van deze 

beleidsterreinen, bijvoorbeeld de 

voorgestelde bezuinigingen voor het 

Cohesiefonds of voor het Europees 

Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling; verzet zich in dit 

kader tegen het voorstel het Europees 

Sociaal Fonds Plus (ESF+) te verlagen 

ondanks het verruimde toepassingsgebied 

ervan en de opname van de vier bestaande 

sociale programma's, met name het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 

4. geeft aan gekant te zijn tegen de 

door de Commissie voorgestelde verlaging 

van het niveau van financiering voor een 

aantal essentiële EU-beleidsmaatregelen, 

met inbegrip van het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid (GLB); is met name 

gekant tegen elke ingrijpende bezuiniging 

die een negatieve impact zal hebben op het 

Europees Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling; verzet zich in dit 

kader tegen het voorstel het Europees 

Sociaal Fonds te verlagen ondanks het 

verruimde toepassingsgebied ervan en de 

opname van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 

dringt daarom aan op een verhoging van 

het niveau van het Europees Sociaal 

Fonds Plus (ESF+) in vergelijking met 

het voorstel van de Commissie, aangezien 

het de lidstaten de mogelijkheid biedt om 

minimuminkomensregelingen ten 

behoeve van EU-burgers die in armoede 

leven, in te voeren; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/14 

Amendement  14 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 – Standpunt van het 

Parlement met betrekking tot een akkoord 

(2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  8 bis. herhaalt dat het noodzakelijk is te 

komen tot een nieuw MFK met reële 

toegevoegde waarde voor de EU-burgers, 

dat geen bijkomende last vormt bovenop 

de bijdragen van de lidstaten; beklemtoont 

dat een verplichte uitgavenanalyse 

noodzakelijk is om waar mogelijk 

besparingen te realiseren; is van mening 

dat de nationale bijdragen van de 

lidstaten moeten worden afgetrokken van 

de berekening van hun nationale 

begrotingstekort;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/15 

Amendement  15 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 – Standpunt van het 

Parlement met betrekking tot een akkoord 

(2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. bevestigt opnieuw zijn formele 

standpunt dat het niveau van het 

MFK 2021-2027 dient te worden 

vastgesteld op 1 324,1 miljard EUR in 

prijzen van 2018, ofwel 1,3 % van het bni 

van de EU-27, teneinde een 

financieringsniveau voor essentiële EU-

beleidsmaatregelen te waarborgen op 

basis waarvan de EU-27 haar missie en 

doelstellingen kan verwezenlijken;  

16. is ingenomen met het voorstel van 

de Commissie betreffende de 

financieringsniveaus van bepaalde 

programma's voor het MFK 2021-2027 

maar beklemtoont dat een passend 

financieringsniveau voor essentiële EU-

beleidsmaatregelen, zoals het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid 

(GLB) en het ESF+, moet worden 

gewaarborgd; is van mening dat een 

ambitieus en realistisch nieuw MFK ook 

kan worden vastgesteld zonder dat de 

lidstaten om een hogere bijdrage wordt 

gevraagd; is van mening dat de nationale 

bijdragen van de lidstaten moeten worden 

afgetrokken van de berekening van hun 

nationale begrotingstekort; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/16 

Amendement  16 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 – Standpunt van het 

Parlement met betrekking tot een akkoord 

(2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 – punt iii bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  iii bis. benadrukt de noodzaak om het 

toepassingsgebied van de CEF uit te 

breiden met uitgavenprogramma's voor 

veiligheid, beveiliging, toezicht en 

onderhoud van infrastructuurnetwerken; 

herinnert eraan dat bij de beoordeling van 

infrastructuurprojecten gefinancierd door 

de CEF rekening moet worden gehouden 

met sociale, economische en 

milieufactoren, voornamelijk met 

betrekking tot de gevolgen die zij hebben 

voor lokale gemeenschappen, om na te 

gaan of de burgers van de EU werkelijk 

profiteren van toegevoegde waarde; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/17 

Amendement  17 

Laura Agea, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 – Standpunt van het 

Parlement met betrekking tot een akkoord 

(2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 – punt ix bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  ix bis. dringt aan op een verhoging van 

het niveau van het Europees Sociaal 

Fonds in vergelijking met het voorstel van 

de Commissie, om te zorgen voor een 

krachtige bestrijding van armoede, zodat 

de lidstaten in staat worden gesteld om 

minimuminkomensregelingen voor 

effectieve actie tegen armoede in te 

voeren; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/18 

Amendement  18 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 – Standpunt van het 

Parlement met betrekking tot een akkoord 

(2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 – punt xvi 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

xvi. handhaving van de financiering van 

het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

(GLB) voor de EU-27 op het niveau van de 

begroting 2014-2020 in reële termen, en 

tegelijkertijd het oorspronkelijke bedrag 

van de landbouwreserve in de begroting 

opnemen; 

xvi. handhaving van de financiering van 

het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

(GLB) voor de EU-27 op het niveau van de 

begroting 2014-2020 in reële termen, en 

tegelijkertijd het oorspronkelijke bedrag 

van de landbouwreserve in de begroting 

opnemen, waarbij wordt herinnerd aan 

het belang van het GLB als essentieel 

beleid voor zowel de economie van de EU 

als, bovenal, voor de landbouwers in de 

EU; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/19 

Amendement  19 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 – Standpunt van het 

Parlement met betrekking tot een akkoord 

(2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 – punt xxi 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

xxi. herinvoering van ten minste het 

niveau van 2020 voor alle agentschappen, 

waarbij het door de Commissie 

voorgestelde hogere niveau wordt 

verdedigd, ook voor de agentschappen, 

waaraan nieuwe bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden zijn toegekend, en 

wordt aangedrongen op een alomvattende 

aanpak van de financiering van 

vergoedingen; 

xxi. is sceptisch over het voorstel van 

de Commissie betreffende het niveau voor 

de agentschappen; vraagt in dit verband 

een nauwkeurige uitgavenanalyse te 

verrichten teneinde agentschappen met 

soortgelijke taken samen te voegen en de 

bijbehorende uitgaven te verlagen; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/20 

Amendement  20 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 – Standpunt van het 

Parlement met betrekking tot een akkoord 

(2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 – punt xxiii bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  xxiii bis. betreurt de verslechterende 

toestand van de mensenrechten en 

fundamentele vrijheden in Turkije en pleit 

voor de beëindiging van de 

pretoetredingssteun aan dat land; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/21 

Amendement  21 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 – Standpunt van het 

Parlement met betrekking tot een akkoord 

(2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. is voornemens zijn steun te 

verlenen aan het voorstel van de 

Commissie inzake het waarborgen van 

een toereikend niveau van financiering 

voor een sterk, efficiënt en hoogwaardig 

Europees openbaar bestuur ten dienste 

van alle Europeanen; herinnert eraan dat 

de instellingen, organen en 

gedecentraliseerde agentschappen van de 

EU onder het huidige MFK een verlaging 

van het aantal personeelsleden met 5 % 

hebben doorgevoerd en is van mening dat 

een verdere verlaging onwenselijk is nu 

dit het verwezenlijken van het beleid van 

de Unie in gevaar zou brengen; herhaalt 

eens te meer sterk te zijn gekant tegen een 

herhaling van de zogenaamde 

herschikkingspool voor agentschappen; 

 

19. dringt aan op een totale herziening 

van de Europese overheidsadministratie, 

aangezien alle administratieve uitgaven in 

verband met de EU-instellingen zo veel 

mogelijk moeten worden verminderd, om 

besparingen te realiseren en verspilling 

van belastinggeld te voorkomen; neemt 

kennis van het feit dat de EU-instellingen 
onder het huidige MFK een verlaging van 

het aantal personeelsleden met 5 % hebben 

doorgevoerd en is van mening dat verdere 

verlagingen mogelijk zijn en besparingen 

kunnen opleveren; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/22 

Amendement  22 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 – Standpunt van het 

Parlement met betrekking tot een akkoord 

(2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 37 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

37. is in dit opzicht verheugd over de 

op 2 mei 2018 goedgekeurde reeks 

voorstellen van de Commissie inzake een 

nieuw stelsel van eigen middelen en ziet dit 

als een belangrijke stap richting een 

ambitieuzere hervorming; verzoekt de 

Commissie rekening te houden met Advies 

nr. 5/2018 van de Europese Rekenkamer 

betreffende het voorstel van de Commissie 

inzake een nieuw stelsel van eigen 

middelen van de Europese Unie, waarin 

wordt onderstreept dat de berekeningen 

moeten worden verbeterd en dat het stelsel 

verder moet worden vereenvoudigd; 

37. wijst erop dat de op 2 mei 2018 

goedgekeurde reeks voorstellen van de 

Commissie inzake een nieuw stelsel van 

eigen middelen een belangrijke stap 

richting een ambitieuzere hervorming 

kunnen zijn; verzoekt de Commissie 

rekening te houden met Advies nr. 5/2018 

van de Europese Rekenkamer betreffende 

het voorstel van de Commissie inzake een 

nieuw stelsel van eigen middelen van de 

Europese Unie, waarin wordt onderstreept 

dat de berekeningen moeten worden 

verbeterd en dat het stelsel verder moet 

worden vereenvoudigd; herhaalt in dit 

verband dat het voorgestelde stelsel van 

eigen middelen de algehele fiscale lasten 

voor de belastingbetalers in de EU niet 

mag verzwaren en dat het moet leiden tot 

een evenredige vermindering van de 

bijdragen van de lidstaten aan de 

begroting van de EU; 

Or. en 

 

 


