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8.11.2018 A8-0358/23 

Amendement  23 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-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 

Visum 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de collectieve verbintenis 

van de EU om de doelstelling van 0,7 % 

van het bruto nationaal inkomen (bni) te 

besteden aan officiële ontwikkelingshulp 

(ODA) binnen het tijdschema van de 

agenda voor de periode na 2015, 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/24 

Amendement  24 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-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 

Overweging G bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 G bis. overwegende dat 

gendermainstreaming "in al zijn 

activiteiten", waaronder begrotingstaken, 

een wettelijke verplichting voor de Unie 

blijft die rechtstreeks voortvloeit uit 

artikel 8, VWEU; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/25 

Amendement  25 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-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. 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, en benadrukt 

tegelijkertijd de dringende noodzaak van 

hervormingen om de bijdrage ervan aan 

de sociale en 

duurzaamheidsdoelstellingen van de Unie 

te verbeteren; 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; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/26 

Amendement  26 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-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 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt voorts het belang van de 

horizontale beginselen die ten grondslag 

moeten liggen aan het MFK en al het 

daarmee verband houdende beleid van de 

EU; herhaalt in verband hiermee zijn 

standpunt dat de EU haar engagement moet 

nakomen om een voortrekkersrol te 

vervullen met betrekking tot de uitvoering 

van de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 

de VN en betreurt het ontbreken van een 

duidelijk en zichtbaar engagement in deze 

zin in de voorstellen over het MFK; dringt 

daarom aan op de opname van de VN-

doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 

in alle EU-beleidsmaatregelen en -

initiatieven van het volgende MFK; 

benadrukt voorts dat alle programma's in 

het kader van het volgende MFK moeten 

stroken met het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie; 

benadrukt het belang van de 

verwezenlijking van de Europese pijler van 

sociale rechten, van de uitbanning van 

discriminatie, ook van LGBTI-personen, 

en van het creëren van een portefeuille 

voor minderheden, met inbegrip van de 

Roma, die alle van vitaal belang zijn voor 

de nakoming van de verbintenissen van de 

EU ten aanzien van een inclusief Europa; 

5. benadrukt voorts het belang van de 

horizontale beginselen die ten grondslag 

moeten liggen aan het MFK en al het 

daarmee verband houdende beleid van de 

EU; herhaalt in verband hiermee zijn 

standpunt dat de EU haar engagement moet 

nakomen om een voortrekkersrol te 

vervullen met betrekking tot de uitvoering 

van de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 

de VN en betreurt het ontbreken van een 

duidelijk en zichtbaar engagement in deze 

zin in de voorstellen over het MFK; dringt 

daarom aan op de opname van de VN-

doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 

in alle EU-beleidsmaatregelen en -

initiatieven van het volgende MFK; 

benadrukt voorts dat alle programma's in 

het kader van het volgende MFK moeten 

stroken met het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie; 

benadrukt het belang van de 

verwezenlijking van de Europese pijler van 

sociale rechten, van de uitbanning van 

discriminatie, ook van LGBTI-personen, 

en van het creëren van een portefeuille 

voor minderheden, met inbegrip van de 

Roma, die alle van vitaal belang zijn voor 

de nakoming van de verbintenissen van de 

EU ten aanzien van een inclusief Europa; 
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benadrukt dat de bijdrage van de EU aan 

de verwezenlijking van de 

klimaatdoelstellingen in de periode 2021-

2027 ten minste 25 % van de uitgaven in 

het kader van het MFK 2021-2027 en 

uiterlijk in 2027 ten minste 30 % van de 

uitgaven moet bedragen om aan haar 

verplichtingen uit hoofde van het Akkoord 

van Parijs te voldoen;  

benadrukt dat de bijdrage van de EU aan 

de verwezenlijking van de 

klimaatdoelstellingen in de periode 2021-

2027 ten minste 30 % van de uitgaven in 

het kader van het MFK 2021-2027 en 

uiterlijk in 2027 ten minste 40 % van de 

uitgaven moet bedragen om aan haar 

verplichtingen uit hoofde van het Akkoord 

van Parijs te voldoen, en dringt erop aan 

dat in het MFK 2021-2027 geen directe of 

indirecte steun wordt verleend voor 

infrastructuur of technologie op het 

gebied van fossiele brandstoffen, in de EU 

of daarbuiten; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/27 

Amendement  27 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-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 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  5 bis. benadrukt voorts dat de EU 

consistent moet zijn ten aanzien van haar 

internationale verplichtingen en moet 

stoppen met de subsidiëring van uitgaven 

die schadelijk zijn voor het klimaat; dringt 

er bij de Commissie op aan alle 

rechtstreekse uitgaven in verband met 

kernenergie, fossiele brandstoffen, asfalt 

en defensie uit de EU-begroting in het 

kader van het volgende MFK te 

beëindigen; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/28 

Amendement  28 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-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 5 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  5 ter. vestigt de aandacht op de niet 

nagekomen internationale verplichtingen 

van de EU om vóór 2030 de ODA op te 

trekken tot 0,7 % van het bruto nationaal 

inkomen (bni), waarvan 20 % voor 

menselijke ontwikkeling en sociale 

inclusie en 0,2 % van het bni voor de 

minst ontwikkelde landen, en om voor 

nieuwe en aanvullende financiering van 

de klimaatactie in de ontwikkelingslanden 

te zorgen; bekrachtigt dat deze 

verplichtingen naar behoren in 

aanmerking moeten worden genomen in 

het MFK 2021-2027;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/29 

Amendement  29 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-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 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. verwacht derhalve dat het MFK 

prioriteit op de politieke agenda van de 

Raad zal krijgen en betreurt het feit dat er 

nog geen merkelijke vooruitgang is 

geboekt; is van mening dat de periodieke 

bijeenkomsten tussen de opeenvolgende 

voorzitterschappen van de Raad en het 

onderhandelingsteam van het Parlement, 

dienen te worden opgeschaald en de weg 

vrij moeten maken voor officiële 

onderhandelingen; verwacht dat er vóór de 

verkiezingen voor het Europees 

Parlement van 2019 een solide 

overeenkomst zal zijn bereikt teneinde te 

voorkomen dat zich, zoals in het verleden, 

ernstige vertragingen voordoen met 

betrekking tot de start van nieuwe 

programma's als gevolg van de laattijdige 

vaststelling van het financieel kader; 

onderstreept dat dit tijdschema het nieuw 

verkozen Europees Parlement in staat zal 

stellen het MFK 2021-2027 tijdens de 

verplichte tussentijdse herziening aan te 

passen;  

10. verwacht derhalve dat het MFK 

prioriteit op de politieke agenda van de 

Raad zal krijgen en betreurt het feit dat er 

nog geen merkelijke vooruitgang is 

geboekt; is van mening dat de periodieke 

bijeenkomsten tussen de opeenvolgende 

voorzitterschappen van de Raad en het 

onderhandelingsteam van het Parlement, 

dienen te worden opgeschaald en de weg 

vrij moeten maken voor officiële 

onderhandelingen; verklaart zich bereid zo 

spoedig mogelijk volwaardige 

onderhandelingen met de Raad aan te 

knopen, teneinde te voorkomen dat zich 

ernstige vertragingen voordoen met 

betrekking tot de start van nieuwe 

programma's; is evenwel van mening dat 

de MFK-verordening om democratische 

redenen bij voorkeur na de Europese 

verkiezingen moet worden aangenomen; 

is er voorts van overtuigd dat de nieuwe 

EU-programma's voor de periode 2021-

2027 formeel moeten worden 

goedgekeurd door het nieuw gekozen 

Parlement; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/30 

Amendement  30 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-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 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. is voornemens een toereikend 

niveau van financiering te waarborgen op 

basis van het voorstel van de Commissie 

inzake "Migratie en grensbeheer" 

(rubriek 4) en "Veiligheid en defensie", 

met inbegrip van crisisrespons 

(rubriek 5); herhaalt het standpunt dat het 

sinds geruime tijd huldigt, namelijk dat 

extra politieke prioriteiten gepaard moeten 

gaan met extra financiële middelen, 

teneinde de bestaande beleidsmaatregelen 

en programma's en de financiering ervan in 

het kader van het MFK niet te 

ondermijnen;  

18. is voornemens een toereikend 

niveau van financiering te waarborgen op 

basis van het voorstel van de Commissie 

inzake "Migratie en grensbeheer" 

(rubriek 4); herhaalt het standpunt dat het 

sinds geruime tijd huldigt, namelijk dat 

extra politieke prioriteiten gepaard moeten 

gaan met extra financiële middelen, 

teneinde de bestaande beleidsmaatregelen 

en programma's en de financiering ervan in 

het kader van het MFK niet te 

ondermijnen; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/31 

Amendement  31 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-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 18 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  18 bis. is groot voorstander van 

maatregelen zoals het bundelen en delen 

van middelen en reguleringsmechanismen 

die bijdragen tot het oplossen van de vele 

structurele problemen in de defensiesector 

die de samenwerking tussen de lidstaten 

belemmeren en de versterking van de 

militaire capaciteit voor operaties in het 

kader van het gemeenschappelijk 

veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) 

verhinderen; is van mening dat de 

Commissie, in plaats van de EU-

begrotingsmiddelen voor defensie te 

gebruiken, zich moet concentreren op het 

helpen van de lidstaten om de efficiëntie 

van de sector, die nu al ongeveer 

200 miljard EUR verbruikt, aanzienlijk te 

verhogen;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/32 

Amendement  32 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-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 18 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  18 ter. betreurt ten zeerste de aanzienlijke 

vermindering van de beschikbare 

middelen voor civiele conflictpreventie en 

vredesopbouw in het volgende MFK, in 

vergelijking met de toegewezen middelen 

in de huidige financiële periode; dringt er 

bij de Raad en de Commissie op aan dit 

standpunt te herzien en de investeringen 

in civiele conflictpreventie te 

verdrievoudigen;  

Or. en 

 

 


