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1.7.2015 A8-0217/38 

Amendement  38 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Begroting 2016 - mandaat voor de trialoog 

2015/2074(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. merkt op dat de ontwerpbegroting van 

de EU voor 2016 voorziet in 

153,5 miljard EUR aan 

vastleggingskredieten (inclusief 

4,5 miljard EUR geherprogrammeerd van 

2014) en 143,5 miljard EUR aan 

betalingskredieten; wijst erop dat, zonder 

rekening te houden met de 

herprogrammering in 2015 en 2016, dit 

overeenkomt met een stijging van +2,4 % 

voor de vastleggingskredieten en van 

+1,6 % voor de betalingskredieten ten 

opzichte van de begroting 2015; benadrukt 

dat deze globaal genomen lichte 

verhogingen, overeenkomstig de 

krijtlijnen van het MFK en met 

inflatiecorrectie, in reële cijfers 

nauwelijks een verhoging inhouden, wat 

betekent dat doelmatigheid en 

doeltreffendheid van de uitgaven 

uitermate belangrijk zijn; 

10. merkt op dat de ontwerpbegroting van 

de EU voor 2016 voorziet in 

153,5 miljard EUR aan 

vastleggingskredieten (inclusief 

4,5 miljard EUR geherprogrammeerd van 

2014) en 143,5 miljard EUR aan 

betalingskredieten; wijst erop dat, zonder 

rekening te houden met de 

herprogrammering in 2015 en 2016, dit 

overeenkomt met een stijging van +2,4 % 

voor de vastleggingskredieten en van 

+1,6 % voor de betalingskredieten ten 

opzichte van de begroting 2015; benadrukt 

evenwel het feit dat hetzelfde niveau moet 

worden behouden voor vastleggings- en 

betalingskredieten of dat de 

vastleggingskredieten eventueel moeten 

worden verlaagd, om te voorkomen dat 

het probleem van uitstaande betalingen 

toeneemt; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/39 

Amendement  39 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Begroting 2016 - mandaat voor de trialoog 

2015/2074(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 40 bis. onderstreept in de context van de 

herziening van het MFK na de 

verkiezingen dat het totale bedrag voor 

het Instrument voor pretoetredingssteun 

(Instrument for Preaccession Assistance, 

IPA II) moet worden herzien, aangezien 

president Juncker zelf heeft verklaard dat 

tijdens zijn ambtstermijn geen nieuwe 

toetredingen tot de EU zijn gepland; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/40 

Amendement  40 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Begroting 2016 - mandaat voor de trialoog 

2015/2074(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

41. merkt op dat de uitgaven van rubriek 5 

ten opzichte van de begroting 2015 stijgen 

met 2,9 % tot 8 908,7 miljoen EUR, en dat 

deze stijging globaal genomen bestemd is 

voor de administratieve uitgaven van de 

instellingen (+2,2 %) en voor de 

pensioenen en de Europese scholen 

(+5,4 %); merkt op dat er een marge van 

574,3 miljoen EUR onder het maximum 

wordt gelaten; onderstreept dat het 

aandeel van rubriek 5 in de EU-begroting 

stabiel blijft op 5,8 %; herinnert er evenwel 

aan dat dit cijfer geen rekening houdt met 

technische bijstand die als operationele 

uitgaven wordt beschouwd; 

41. betreurt het feit dat de uitgaven van 

rubriek 5 ten opzichte van de begroting 

2015 stijgen met 2,9 % tot 

8 908,7 miljoen EUR, en dat deze stijging 

globaal genomen bestemd is voor de 

administratieve uitgaven van de 

instellingen (+2,2 %) en voor de 

pensioenen en de Europese scholen 

(+5,4 %); onderstreept het feit dat elke 

verhoging van de administratieve 

uitgaven voor de EU-instellingen moet 

worden bevroren; herinnert er bovendien 

aan dat dit cijfer geen rekening houdt met 

technische bijstand die als operationele 

uitgaven wordt beschouwd; 

Or. en 



 

AM\1067462NL.doc  PE559.033v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

1.7.2015 A8-0217/41 

Amendement  41 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Begroting 2016 - mandaat voor de trialoog 

2015/2074(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

44. onderstreept de cruciale rol die 

gedecentraliseerde agentschappen spelen 

bij de beleidsvorming van de EU en is 

vastbesloten geval per geval de budgettaire 

en personeelsbehoeften van alle 

agentschappen te beoordelen om te zorgen 

voor adequate kredieten en personeel voor 

alle agentschappen, met name voor de 

agentschappen die onlangs nieuwe taken 

hebben gekregen of omwille van 

beleidsprioriteiten of andere redenen met 

een hogere werkdruk kampen; is met 

name vastbesloten de agentschappen op 

het gebied van justitie en binnenlandse 

zaken de nodige middelen te verstrekken 

om het hoofd te kunnen bieden aan de 

huidige migratieproblematiek; benadrukt 

eens te meer zijn verzet tegen de 

herindelingspool en verwacht tijdens de 

begrotingsprocedure een oplossing te 

vinden om een einde te maken aan de 

bijkomende personeelsinkrimping bij de 

gedecentraliseerde agentschappen; 

herhaalt verder zijn voornemen gebruik te 

maken van de interinstitutionele 

werkgroep over gedecentraliseerde 

agentschappen om overeenstemming te 

bereiken tussen de instellingen over de 

behandeling van de agentschappen in 

begrotingstermen, ook met het oog op het 

overleg over de begroting 2016; 

44. onderstreept het feit dat de rol moet 

worden geanalyseerd van de 

gedecentraliseerde agentschappen, om de 

reële meerwaarde ervan voor de 

beleidsvorming van de EU te beoordelen; 

vraagt een beoordeling per geval van de 

budgettaire en personeelsbehoeften van de 

agentschappen, om uitsluitend waar nodig 

te zorgen voor adequate kredieten en 

personeel; 
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Or. en 

 

 

 


