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2.3.2016 A8-0036/5 

Amendement  5 

Bernd Kölmel 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. benadrukt dat de beperkte capaciteit van 

de begroting van de Unie om deze crises 

aan te pakken in dit stadium voornamelijk 

het resultaat is van de gebruikmaking van 

alle beschikbare middelen waarover bij de 

MFK-onderhandelingen overeenstemming 

is bereikt, en in het bijzonder van speciale 

instrumenten zoals het 

flexibiliteitsinstrument; herinnert aan de 

beslissende rol van het Parlement bij de 

vormgeving van deze instrumenten tijdens 

de MFK-onderhandelingen; benadrukt 

echter dat indien de crises erger blijven 

worden zelfs de volledige gebruikmaking 

van de bestaande bepalingen voor 

flexibiliteit onvoldoende zal zijn om de 

problemen aan te pakken; dringt er bij de 

Raad in dit verband op aan zijn standpunt 

over het in de begroting opnemen van de 

speciale MFK-instrumenten te 

heroverwegen, om de last die op de 

begroting van de Unie drukt te verlichten; 

herinnert in dit verband aan zijn vaste 

standpunt dat de betalingskredieten voor 

de speciale instrumenten (het 

flexibiliteitsinstrument, het 

Solidariteitsfonds van de EU, het Europees 

Fonds voor aanpassing aan de globalisering 

en de reserve voor noodhulp) buiten de 

MFK-plafonds om moeten worden 

berekend, zoals dat ook het geval is voor 

de vastleggingen; verwacht dat deze 

2. benadrukt dat de capaciteit van de 

begroting van de Unie om deze crises aan 

te pakken het resultaat is van de 

gebruikmaking van alle middelen waarover 

bij de MFK-onderhandelingen 

overeenstemming is bereikt, en in het 

bijzonder van speciale instrumenten zoals 

het flexibiliteitsinstrument; herinnert aan 

de beslissende rol van het Parlement bij de 

vormgeving van deze instrumenten tijdens 

de MFK-onderhandelingen; benadrukt 

echter dat indien de crises erger blijven 

worden zelfs de volledige gebruikmaking 

van de bestaande bepalingen voor 

flexibiliteit onvoldoende zal zijn om de 

problemen aan te pakken; beklemtoont in 

dit verband dat alle instellingen 

voorzichtigheid moeten betrachten bij het 

opstellen van hun ramingen van de 

begrotingsuitgaven van de Unie voor het 

komende begrotingsjaar en dienen te 

zorgen dat de begroting voorrang geeft 

aan die gebieden waar de nood het hoogst 

is, en dat er voldoende speelruimte 

overblijft om op onvoorziene situaties in te 

kunnen spelen; is van mening dat de 

tussentijdse evaluatie van het MFK ook 

een goede gelegenheid vormt voor een 

onderzoek naar de institutionele 

verschillen in de berekening van de 

betalingskredieten voor de speciale 

instrumenten (het flexibiliteitsinstrument, 
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kwestie in het kader van de tussentijdse 

herziening van het MFK zal worden 

opgelost; 

het Solidariteitsfonds van de EU, het 

Europees Fonds voor aanpassing aan de 

globalisering en de reserve voor noodhulp) 

en voor het vinden van oplossingen voor 

die verschillen in het belang van de 

stabiliteit en voorspelbaarheid van de 

begroting; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/6 

Amendement  6 

Bernd Kölmel 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

30. herinnert eraan dat het definitieve 

akkoord over het MFK 2014-2020, 

vastgelegd in artikel 2 van de MFK-

verordening, een voorstel omvat voor een 

verplichte herziening van het MFK 2014-

2020, vergezeld van een 

wetgevingsvoorstel voor de herziening van 

het MFK tegen het einde van 2016; 

benadrukt dat deze evaluatie/herziening tot 

doel heeft om de kwalitatieve en 

kwantitatieve werking van het MFK te 

beoordelen en systemische 

tekortkomingen van de Uniebegroting aan 

te pakken, alsook om te waarborgen dat 

de Unie voldoende middelen tot haar 

beschikking krijgt om interne en externe 

crises doeltreffend aan te pakken en 

financiering te kunnen leveren ten 

behoeve van veranderende 

beleidsprioriteiten voor de tweede helft 

van het huidige MFK; benadrukt dat de 

Raad moet voldoen aan de verwachtingen 

die zijn gewekt door de verklaringen en 

besluiten van de Europese Raad; 
benadrukt in dit verband dat de Raad de 

verantwoordelijkheid op zich moeten 

nemen om ervoor te zorgen dat de nodige 

kredieten ter beschikking worden gesteld 

om in te kunnen springen op de noodzaak 

tot financiering van nieuwe taken en 

onvoorziene omstandigheden, onder meer 

30. herinnert eraan dat het definitieve 

akkoord over het MFK 2014-2020, 

vastgelegd in artikel 2 van de MFK-

verordening, een verplichte herziening van 

het MFK 2014-2020 tegen het einde van 

2016 omvat; benadrukt dat deze herziening 

tot doel heeft om de werking van het MFK 

te beoordelen; is van mening dat de in 

2013 overeengekomen maxima 

gehandhaafd moeten worden en dat bij de 

herziening moet worden vastgesteld welke 

beleidsterreinen niet meer tot de 

prioriteiten van de Unie behoren, zodat de 

bestaande fondsen kunnen worden 

overgeheveld naar de terreinen waar de 

nood het hoogst is of die de meeste echte 

EU-meerwaarde opleveren; is van mening 

dat het in die zin essentieel is dat de 

begroting meer gericht wordt op de 

bevordering van werkgelegenheid, groei 

en concurrentievermogen; benadrukt dat 

alle instellingen de verantwoordelijkheid 

hebben ervoor te zorgen dat de nodige 

kredieten ter beschikking worden gesteld 

om in te kunnen spelen op de noodzaak tot 

financiering van nieuwe taken en 

onvoorziene omstandigheden, door een 

aanvang te maken met een de-

prioriteringsproces; 
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door een opwaartse herziening van de 

plafonds van het MFK; is voornemens 

een samenhangende aanpak te volgen in 

het kader van de onderhandelingen over 

de begroting 2017 en de herziening van 

het MFK; betwijfelt ten zeerste of de 

crises in kwestie kunnen worden 

gefinancierd binnen de beperkingen van 

het huidige MFK; benadrukt voorts dat de 

herziening van het MFK in 2016 een 

gelegenheid is om de middelen van het 

MFK aan te passen en de flexibiliteit 

ervan te vergroten; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/7 

Amendement  7 

Bernd Kölmel 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

31. herhaalt zijn standpunt ten faveure 

van een grondige hervorming van het 

stelsel van eigen middelen van de Unie, en 

kent het hoogste politieke belang toe aan 

de werkzaamheden van de Groep op hoog 

niveau eigen middelen, opgezet als 

onderdeel van het akkoord over het MFK 

2014-2020; verwacht dat de Commissie en 

de Raad zullen instemmen met het 

definitieve resultaat, dat tegen eind 2016 

wordt verwacht, met inbegrip van nieuwe 

eigen middelenbronnen; wijst er opnieuw 

op dat de hoofdgedachte achter de 

hervorming van het stelsel van eigen 

middelen is om de ontvangstenkant van de 

begroting van de Unie autonomer, 

stabieler, eenvoudiger, eerlijker, 

houdbaarder en voorspelbaarder te 

maken, en daarnaast de last van 

excessieve uitgaven op nationale 

begrotingen te verlichten en de 

transparantie en zichtbaarheid voor de 

burgers te verbeteren, zonder de totale 

belastingdruk voor de burgers te 

verhogen; is van mening dat de invoering 

van werkelijke eigen middelen 

onontbeerlijk is voor een volledig 

onafhankelijke EU-begroting; 

31. neemt kennis van de werkzaamheden 

van de Groep op hoog niveau eigen 

middelen, opgezet als onderdeel van het 

akkoord over het MFK 2014-2020; 

verwacht dat de Commissie en de Raad 

zullen instemmen met het definitieve 

resultaat, dat tegen eind 2016 wordt 

verwacht; is fel gekant tegen de invoering 

van om het even welke nieuwe EU-

belasting; is van mening dat verlichting 

van de last van excessieve uitgaven op 

nationale begrotingen en verbetering van 

de transparantie en zichtbaarheid van de 

EU-begroting zonder verhoging van de 

totale belastingdruk essentieel is; 

 

Or. en 


