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NL In verscheidenheid verenigd NL

16.10.2019 A9-0017/1

Amendement 1
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert eraan dat het Parlement, 
in zijn resolutie van 14 maart 2019 over de 
algemene richtsnoeren voor de 
voorbereiding van de begroting 2020, 
duidelijke politieke prioriteiten voor de 
begroting 2020 heeft gedefinieerd, zodat 
deze als een brug naar de toekomst kan 
fungeren en Europese toegevoegde 
waarde biedt; benadrukt nogmaals dat het 
sterk aan deze prioriteiten hecht en komt 
met het onderstaande standpunt om te 
waarborgen dat er in genoeg financiële 
middelen wordt voorzien om deze 
prioriteiten te verwezenlijken.

1. neemt er kennis van dat het 
Parlement, in zijn resolutie van 14 maart 
2019 over de algemene richtsnoeren voor 
de voorbereiding van de begroting 2020, 
duidelijke politieke prioriteiten voor de 
begroting 2020 heeft gedefinieerd;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/2

Amendement 2
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat de Uniebegroting 
geen concrete oplossingen biedt voor de 
politieke prioriteiten waarvoor de burgers 
zich gesteld zien; onderstreept dat de 
lidstaten onverminderd met een aantal 
uitdagingen worden geconfronteerd, en is 
ervan overtuigd dat de burgers van de 
Unie verwachten dat de begroting voor 
2020 doeltreffender, transparanter en 
meer op resultaat gericht is, met concrete 
verlagingen van de administratieve 
uitgaven en een efficiënt en 
controleerbaar gebruik van het geld van 
de belastingbetaler; benadrukt de 
noodzaak om goed te bekijken welke 
fondsen beter op nationaal niveau kunnen 
worden beheerd, om te waarborgen dat 
het subsidiariteitsbeginsel volledig in acht 
wordt genomen;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/3

Amendement 3
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herinnert aan het standpunt van het 
Parlement dat de begroting 2020 de weg 
moet vrijmaken voor het meerjarig 
financieel kader (MFK) voor de periode 
2021-2027 en een solide beginpunt moet 
vormen voor de opzet van een nieuwe 
generatie EU-programma’s en 
beleidsmaatregelen; herinnert er voorts 
aan dat 2020 het laatste jaar van het 
huidige MFK is en, dat de Unie dus een 
laatste kans heeft om de politieke 
afspraken voor die periode zo goed 
mogelijk na te komen, inclusief de 
toezegging om de EU-klimaatdoelstelling 
te halen, de VN-doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling te realiseren en de 
Europese pijler van sociale rechten af te 
ronden; benadrukt in dit verband dat de 
begroting van de Unie het volledige effect 
van het beleid van de Unie op het gebied 
van de gelijkheid van mannen en vrouwen 
moet evalueren en integreren 
(genderbudgettering), en zo 
gendermainstreaming en gelijke kansen te 
bevorderen;

2. herinnert aan het standpunt van het 
Parlement dat de begroting 2020 de weg 
moet vrijmaken voor het meerjarig 
financieel kader (MFK) voor de periode 
2021-2027;

Or. en
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Amendement 4
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. neemt kennis van het standpunt 
van de Raad over de OB, waarin de Raad 
1,51 miljoen EUR bezuinigt op 
vastleggingskredieten ten opzichte van het 
voorstel van de Commissie; is van mening 
dat de bezuinigingen van de Raad ronduit 
in strijd zijn met de prioriteiten van de 
Unie, niet worden gerechtvaardigd door 
absorptievermogen en bedoeld zijn om 
alle specifieke verhogingen die de 
afgelopen begrotingsjaren door het 
Parlement zijn bedongen en verkregen, 
teniet te doen; besluit daarom, als een 
algemene regel, de kredieten te herstellen 
op het niveau van de OB voor alle lijnen 
waar de Raad het bedrag heeft verlaagd, 
zowel voor operationele als 
administratieve uitgaven, en om de OB als 
uitgangspunt te nemen voor zijn 
standpunt;

3. verwelkomt het standpunt van de 
Raad over de OB, waarin de Raad 
1,51 miljoen EUR bezuinigt op 
vastleggingskredieten ten opzichte van het 
voorstel van de Commissie, en dringt aan 
op een grondige toetsing van de uitgaven, 
teneinde zoveel mogelijke besparingen te 
realiseren bij projecten die tot nu toe geen 
echte meerwaarde hebben opgeleverd;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/5

Amendement 5
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. steunt in beginsel de ramingen van 
de Commissie voor de budgettaire 
behoeften van gedecentraliseerde 
agentschappen; is daarom van mening dat 
de door de Raad voorgestelde 
bezuinigingen de deugdelijke 
functionering van de agentschappen in 
gevaar zouden brengen, waardoor zij hun 
taken niet langer zouden kunnen 
uitvoeren; stelt gerichte verhogingen voor 
van de kredieten voor de agentschappen 
die aanvullende taken krijgen of die te 
maken hebben met een hogere werklast 
als gevolg van noodsituaties;

11. verzoekt om een volledige 
evaluatie van de rol van de Europese 
agentschappen en vraagt zich af of hun 
taken en doelstellingen niet beter zouden 
kunnen worden vervuld door bestaande 
directoraten-generaal van de Commissie 
of door de lidstaten, om overlappingen 
van rollen en taken te voorkomen en de 
transparantie te vergroten;

Or. en


