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2.3.2016 A8-0036/8 

Amendement  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. neemt kennis van de Europese 

economische prognose van de Commissie 

(najaar 2015), waarin een bescheiden 

herstel wordt voorspeld, dat echter nog 

steeds achterblijft bij het groeipotentieel 

van de EU; benadrukt echter dat op dit 

herstel moet worden voortgebouwd door 

de basisvoorwaarden voor groei te 

verbeteren, om het scheppen van banen 

en de terugkeer naar volledige 

werkgelegenheid te stimuleren; wijst erop 

dat langdurige en zeer langdurige 

werkloosheid, met name in de armste 

regio’s van de Unie en onder jongeren, nog 

steeds op een verontrustend hoog niveau 

verkeren, en dat de EU moeite heeft met 

industriële herstructurering; wijst erop dat 

de verschillen op het gebied van 

economische ontwikkeling tussen Europese 

regio’s en lidstaten blijven bestaan, en 

wijst op de kloof tussen de armste en de 

rijkste Europeanen; wijst verder op het 

opdoemen van nieuwe uitdagingen, zoals 

het risico op vertraging van de groei van 

opkomende economische markten en de 

wereldhandel, met de druk die specifiek 

wordt veroorzaakt door de 

schommelingen op Chinese markten, de 

noodzaak van het aanpakken van de 

migranten- en vluchtelingencrisis en de 

aanhoudende geopolitieke spanningen; 

3. betreurt dat de Europese economische 

prognose van de Commissie (najaar 2015) 

een bescheiden herstel voorspelt, terwijl de 

economische situatie in Europa uiterst 

moeilijk blijft, met langdurige en zeer 

langdurige werkloosheid, met name in de 

armste regio’s van de Unie en onder 

jongeren; wijst erop dat de verschillen op 

het gebied van economische ontwikkeling 

en de door de eenheidsmunt veroorzaakte 

macro-economische onbalans tussen 

Europese regio’s en lidstaten blijven 

bestaan, en wijst op de kloof tussen de 

armste en de rijkste Europeanen; wijst 

verder op het opdoemen van nieuwe 

uitdagingen, zoals het risico op vertraging 

van de groei van opkomende economische 

markten en de wereldhandel, de noodzaak 

van het aanpakken van de migranten- en 

vluchtelingencrisis en de aanhoudende 

geopolitieke spanningen; 
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Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/9 

Amendement  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. wijst tevens op de jaarlijkse groeianalyse 

van de Commissie voor 2016; is er sterk 

van overtuigd dat een beleid gericht op het 

stimuleren van investeringen, onder meer 

door een gecoördineerde verhoging van 

overheids- en particuliere investeringen 

met het oog op de Europa 2020-

doelstellingen, een passende 

beleidsoplossing is voor het 

verwezenlijken van een evenwichtiger 

economisch beleid; is van mening dat met 

deze twee elementen rekening moet 

worden gehouden bij de voorbereiding van 

de ontwerpbegroting voor 2017, om bij te 

dragen aan het vaststellen van prioriteiten 

binnen een economisch kader; roept 

derhalve op tot meer synergieën tussen de 

Uniedimensie van het Europees semester 

voor coördinatie van het economisch 

beleid en de begroting van de Unie, dat 

ook de hoeksteen vormt van een stabiele 

eurozone; 

4. betreurt het pakket jaarlijkse 

groeianalyse 2016 van de Commissie, en is 

van mening dat de voorgestelde beleidsmix 

van structurele hervormingen en 

budgettaire verantwoordelijkheid een 

herhaling is van dezelfde strategie die in 

alle vorige jaarlijkse groeianalyses werd 

voorgeschreven, maar die geen 

significante tekenen van economisch 

herstel heeft laten zien; is van mening dat 

met deze elementen rekening moet worden 

gehouden bij de voorbereiding van de 

ontwerpbegroting voor 2017, om niet 

dezelfde fouten te blijven maken, maar in 

plaats daarvan nieuwe prioriteiten te 

stellen binnen een nieuw economisch 

perspectief; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/10 

Amendement  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. verwelkomt in dit verband de 

inspanningen van de Commissie om meer 

gebruik te maken van de Europese 

structuur- en investeringsfondsen ter 

ondersteuning van de hoofdprioriteiten als 

aangegeven in de landenspecifieke 

aanbevelingen; neemt nota van het 

Commissievoorstel tot vaststelling van het 

steunprogramma voor structurele 

hervormingen, en dringt er bij de 

Commissie op aan ervoor te zorgen dat de 

financiering wordt ingezet met het oog op 

het versterken van de economische, 

sociale en territoriale samenhang, 

overeenkomstig artikel 174 VWEU; 

5. betreurt in dit verband de inspanningen 

van de Commissie om meer gebruik te 

maken van de Europese structuur- en 

investeringsfondsen ter ondersteuning van 

de hoofdprioriteiten als aangegeven in de 

landenspecifieke aanbevelingen, en verzet 

zich fel tegen het Commissievoorstel tot 

vaststelling van het steunprogramma voor 

structurele hervormingen; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/11 

Amendement  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. betreurt dat de begroting van de Unie in 

recente jaren onbedoeld slachtoffer is 

geworden van het onbetrouwbare gedrag 

van de lidstaten, wat ertoe geleid heeft dat 

zij hun bijdrage aan de begroting van de 

Unie als een last zijn gaan beschouwen, 

en deze zijn gaan zien als variabele die 

aangepast kan worden; dringt in dit 

verband aan op meer flexibiliteit met 

betrekking tot uitgaven van de lidstaten op 

specifieke gebieden, zoals investeringen in 

het kader van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen (EFSI) en de 

bestrijding van werkloosheid, armoede en 

ongelijkheid, mede in het licht van de 

noodzaak om het hoofd te bieden aan 

nieuwe bedreigingen van de veiligheid en 

de migranten- en vluchtelingencrisis; 

benadrukt dat de EU-begroting als 

investeringsbegroting een bijzonder sterke 

meerwaarde kan bieden door het 

stimuleren van groei, 

concurrentievermogen en het scheppen 

van banen in de lidstaten; wijst erop dat de 

bijdrage van de lidstaten aan de EU-

begroting niet beschouwd mag worden als 

variabele die aangepast kan worden aan de 

macro-economische omstandigheden; wijst 

tevens op de toegevoegde waarde van de 

EU-begroting in de vorm van synergieën 

en schaalvoordelen; benadrukt de 

6. dringt in dit verband aan op meer 

flexibiliteit met betrekking tot uitgaven van 

de lidstaten op specifieke gebieden, zoals 

overheidsinvesteringen in O&O en 

duurzame infrastructuurprojecten en de 

bestrijding van werkloosheid, armoede en 

ongelijkheid, mede in het licht van de 

noodzaak om het hoofd te bieden aan 

nieuwe bedreigingen van de veiligheid en 

de migranten- en vluchtelingencrisis; 

benadrukt dat de EU-begroting als 

investeringsbegroting een meerwaarde kan 

bieden door het stimuleren van groei en 

werkgelegenheid in de lidstaten; wijst erop 

dat de bijdrage van de lidstaten aan de EU-

begroting niet beschouwd mag worden als 

variabele die aangepast kan worden aan de 

macro-economische omstandigheden; 

benadrukt de bijzondere situatie van 

geïsoleerde en perifere regio’s en is van 

mening dat de bijdragen van de lidstaten 

aan de EU-begroting niet in aanmerking 

moeten worden genomen bij de berekening 

van hun structurele tekorten; 
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bijzondere situatie van geïsoleerde en 

perifere regio’s en is van mening dat de 

bijdragen van de lidstaten aan de EU-

begroting niet in aanmerking moeten 

worden genomen bij de berekening van 

hun structurele tekorten; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/12 

Amendement  12 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. benadrukt het feit dat de Unie de 

afgelopen jaren met een groot aantal crises 

te maken heeft gehad, waarvoor een 

holistische oplossing moet worden 

gevonden; wijst erop dat de 

vluchtelingencrisis in de Unie en in haar 

buurlanden, die voortvloeit uit het conflict 

in Syrië, nog niet is opgelost; constateert 

dat deze crisis in 2015 is geëscaleerd en 

zich in 2016 heeft doorgezet, met een 

plotselinge massale stijging van het aantal 

vluchtelingen en migranten die naar de 

Unie vluchten om asiel aan te vragen; 

benadrukt dat dit ook gevolgen heeft gehad 

voor de interne crisis; onderstreept dat de 

begroting van de Unie een onmiddellijke 

reactie op de crisis mogelijk heeft gemaakt 

en sterk moet worden verhoogd om de 

tenuitvoerlegging van het beleid van de EU 

om het hoofd te bieden aan de crisis 

doeltreffend te financieren, en deel moet 

uitmaken van een Europese oplossing om 

deze noodsituatie in de toekomst te boven 

te komen; 

8. benadrukt het feit dat de lidstaten de 

afgelopen jaren met een groot aantal crises 

te maken hebben gehad, waarvoor een 

oplossing moet worden gevonden; wijst 

erop dat de vluchtelingencrisis in de Unie 

en in haar buurlanden, die voortvloeit uit 

het conflict in Syrië, nog niet is opgelost; 

constateert dat deze crisis in 2015 is 

geëscaleerd en zich in 2016 heeft 

doorgezet, met een plotselinge massale 

stijging van het aantal vluchtelingen en 

migranten die naar de Unie vluchten om 

asiel aan te vragen; benadrukt dat dit ook 

gevolgen heeft gehad voor de interne 

crisis; onderstreept dat de begroting van de 

Unie getracht heeft onmiddellijk te 

reageren op de crisis mogelijk heeft 

gemaakt en sterk moet worden 

geheroriënteerd om de tenuitvoerlegging 

van het beleid van de EU om het hoofd te 

bieden aan de crisis doeltreffend te 

financieren, en deel moet uitmaken van een 

wereldwijde oplossing om deze 

noodsituatie in de toekomst te boven te 

komen; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/13 

Amendement  13 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. verwelkomt de goedkeuring van het 

EFSI, dat zal dienen als een van de 

belangrijkste instrumenten ter versterking 

van de investeringen op EU-niveau en dat 

zal bijdragen aan het stimuleren van de 

werkgelegenheid; stelt met tevredenheid 

vast dat een belangrijk aantal projecten 

en EIF-verrichtingen reeds is 

goedgekeurd en dat synergieën tussen het 

EFSI en Horizon 2020 konden worden 

vastgesteld; roept de Commissie op actief 

synergieën tussen de verschillende 

Europese fondsen te bevorderen en een 

volgsysteem op te zetten om voorbeelden 

te vinden waarbij verschillende vormen 

van EU-financiering worden 

gecombineerd; dringt erop aan dat het 

scorebord correct wordt toegepast; 

moedigt de lidstaten en particuliere 

entiteiten aan ten volle gebruik te maken 

van de financiële middelen die 

beschikbaar zijn via het EFSI; herinnert 

eraan dat de begroting van de Unie de 

ruggengraat levert van het 

investeringsplan door de toewijzing van de 

vereiste 8 miljard EUR aan vastleggings- 

en betalingskredieten aan het 

garantiefonds van het Europees Fonds 

voor strategische investeringen (EFSI), 

waarvan 3,38 miljard EUR reeds 

beschikbaar is gesteld op de begrotingen 

10. geeft opnieuw uiting aan zijn 

bezorgdheid over het EFSI, dat de 

Europese economie op geen enkele manier 

stimuleert; betreurt het dat de meeste van 

de voorgestelde projecten reeds geplande 

infrastructuurinvesteringen zijn, zonder 

enige echte meerwaarde; maakt zich 

ernstig zorgen over het feit dat sommige 

EFSI-projecten niet stroken met het 

concept van duurzame ontwikkeling en 

geen aanvullend karakter hebben; is van 

mening dat de beste oplossing zou zijn de 

productiviteit van overheidsinvesteringen 

op nationaal niveau te verbeteren en 

publieke productieve investeringen 

onmiddellijk vrij te stellen van 

begrotingsregels; 
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2015 en 2016; herinnert eraan dat de 

overkoepelende marge voor vastleggingen 

voor dit doel in 2016 volledig werd benut, 

en wijst erop dat volgens het financieel 

memorandum bij het EFSI, de Commissie 

voor de ontwerpbegroting 2017 een 

soortgelijk scenario verwacht; herhaalt 
zijn voornemen Horizon 2020 en de 

Connecting Europe Facility te versterken 

door middel van de jaarlijkse 

begrotingsprocedure, om de verlagingen 

die zijn overeengekomen bij de 

onderhandelingen over het EFSI zoveel 

mogelijk te compenseren; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/14 

Amendement  14 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. beschouwt met name het 

Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) 

als een fundamentele bijdrage aan de 

prioritaire doelstelling van de Unie voor 

groei en werkgelegenheid; herhaalt zijn 

voornemen om dit programma te blijven 

financieren en het uit te breiden, om een 

groter aantal jongeren, met inbegrip van 

jonge migranten die de EU binnenkomen, 

het vooruitzicht te bieden op feitelijke 

betreding van de arbeidsmarkt, door het 

aanbieden van hoogwaardige 

werkgelegenheid, voortgezette opleidingen 

of stageplaatsen; betreurt dat er tijdens de 

onderhandelingen over de EU-begroting 

voor 2016 geen nieuwe vastleggingen zijn 

toegewezen aan de verdere financiering 

van het YEI, terwijl de jeugdwerkloosheid 

in de EU zo hoog is als nooit tevoren; wijst 

erop dat deze doelstelling moet worden 

beschouwd in samenhang met de noodzaak 

van bevordering van de mobiliteit van 

jongeren, ondersteund door het Erasmus+ 

programma; benadrukt het belang van de 

gezamenlijke verklaring van de drie 

instellingen (Parlement, Raad en 

Commissie) over de begroting voor 2016 

waarin wordt aangegeven dat "het 

terugdringen van de jeugdwerkloosheid 

voor elk van de drie instellingen hoog op 

de politieke agenda staat" en dat zij daarom 

12. betreurt het dat het 

Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) 

er niet in is geslaagd een fundamentele 

bijdrage te leveren aan de prioritaire 

doelstelling van de Unie voor groei en 

werkgelegenheid; herhaalt zijn voornemen 

om de werking en doeltreffendheid van dit 

programma te evalueren met als doel het 

uit te breiden, om een groter aantal 

jongeren, met inbegrip van jonge 

migranten die de EU binnenkomen, het 

vooruitzicht te bieden op feitelijke 

betreding van de arbeidsmarkt, door het 

aanbieden van hoogwaardige 

werkgelegenheid, voortgezette opleidingen 

of stageplaatsen; betreurt het dat de 

jeugdwerkloosheid in de EU zo hoog is als 

nooit tevoren, hoewel het YEI toch al twee 

jaar bestaat; wijst erop dat deze 

doelstelling moet worden beschouwd in 

samenhang met de noodzaak van 

bevordering van de mobiliteit van 

jongeren, ondersteund door het Erasmus+ 

programma; benadrukt het belang van de 

gezamenlijke verklaring van de drie 

instellingen (Parlement, Raad en 

Commissie) over de begroting voor 2016 

waarin wordt aangegeven dat "het 

terugdringen van de jeugdwerkloosheid 

voor elk van de drie instellingen hoog op 

de politieke agenda staat" en dat zij daarom 
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"nogmaals hun vastberadenheid [uiten] om 

de daartoe beschikbare middelen, en in het 

bijzonder het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, 

optimaal te benutten"; wijst erop dat, 

ondanks de aanvankelijke vertraging in de 

uitvoering van dit initiatief en het 

voortdurend treuzelen bij het aanwijzen 

van autoriteiten voor de operationele YEI-

programma’s in veel lidstaten, de huidige 

cijfers van de uitvoering wijzen op een 

volledige absorptiecapaciteit; verzoekt de 

Commissie haar evaluatie van het YEI 

uiterlijk eind april 2016 te presenteren, en 

in ieder geval op tijd om verlenging van 

het programma op de begroting 2017 

mogelijk maken; onderstreept dat een 

permanente oplossing voor de financiering 

van het YEI in de vorm van nieuwe 

vastleggingskredieten tot 2020 deel zal 

uitmaken van de tussentijdse herziening 

van het MFK; onderstreept in dit verband 

dat het van belang is om in regio's met een 

hoge jeugdwerkloosheid het Europees 

Fonds voor aanpassing aan de globalisering 

(EFG) in gelijke mate beschikbaar te 

stellen aan jongeren tot 25 jaar die geen 

werk hebben of geen onderwijs of 

opleiding volgen (NEET’s), als aan andere 

werknemers die steun ontvangen; 

"nogmaals hun vastberadenheid [uiten] om 

de daartoe beschikbare middelen, en in het 

bijzonder het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, 

optimaal te benutten"; wijst erop dat, 

ondanks de aanvankelijke vertraging in de 

uitvoering van dit initiatief en het 

voortdurend treuzelen bij het aanwijzen 

van autoriteiten voor de operationele YEI-

programma’s in veel lidstaten, de huidige 

cijfers van de uitvoering wijzen op een 

volledige absorptiecapaciteit; verzoekt de 

Commissie haar evaluatie van het YEI 

uiterlijk eind april 2016 te presenteren, en 

in ieder geval op tijd om verlenging van 

het programma op de begroting 2017 

mogelijk maken; onderstreept dat een 

permanente oplossing voor de financiering 

van het YEI in de vorm van nieuwe 

vastleggingskredieten tot 2020 deel zal 

uitmaken van de tussentijdse herziening 

van het MFK; onderstreept in dit verband 

dat het van belang is om in regio's met een 

hoge jeugdwerkloosheid het Europees 

Fonds voor aanpassing aan de globalisering 

(EFG) in gelijke mate beschikbaar te 

stellen aan jongeren tot 25 jaar die geen 

werk hebben of geen onderwijs of 

opleiding volgen (NEET’s), als aan andere 

werknemers die steun ontvangen; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/15 

Amendement  15 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. herinnert aan het belang van de 

Europese agentschappen voor het 

waarborgen van de uitvoering van 

Europese wetgeving en daarmee het 

verwezenlijken van de 

beleidsdoelstellingen van de EU op het 

gebied van concurrentievermogen, groei 

en werkgelegenheid enerzijds, en voor de 

beheersing van de huidige vluchtelingen- 

en migratiecrisis anderzijds; dringt er 

daarom op aan dat adequate financiële en 

personele middelen worden vrijgemaakt 

ten behoeve van administratieve en 

operationele uitgaven, om de 

agentschappen in staat te stellen hun 

taken te vervullen en de best mogelijke 

resultaten te leveren; herinnert in verband 

met de migratie- en vluchtelingencrisis 

aan de toename van personeel en 

kredieten voor de agentschappen voor 

Justitie en Binnenlandse Zaken in de 

begrotingen 2015 en 2016; onderstreept 

echter dat een verdere stijging op de 

begroting 2017 noodzakelijk zal zijn om 

deze agentschappen in staat te stellen hun 

toegenomen werklast en bijkomende 

taken op te vangen; vraagt de Commissie 

voorts actuele en geconsolideerde 

informatie te verstrekken en een strategie 

voor de middellange en lange termijn met 

betrekking tot deze agentschappen op te 

14. 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, 

om overlappingen van rollen en taken te 

voorkomen en de transparantie te 

vergroten; 
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stellen; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/16 

Amendement  16 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  14 bis. verzoekt om verlaging van de 

huishoudelijke uitgaven van de EU, 

gezien de economische restricties 

waarmee diverse lidstaten kampen; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/17 

Amendement  17 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. merkt op dat ondanks de 

beschikbaarstelling van aanzienlijke 

begrotingsmiddelen in de loop van 2015 en 

2016 om de migratie- en 

vluchtelingencrisis aan te pakken, nog 

altijd geen oplossing is gevonden, noch 

binnen de Unie, noch in de herkomstlanden 

van de vluchtelingen; benadrukt echter dat 

de begrotingsmiddelen ontoereikend zijn 

en dat nog veel meer bijkomende 

financiering nodig is om deze crisis aan te 

pakken, omdat de toename van het aantal 

vluchtelingen en migranten niet als tijdelijk 

fenomeen kan worden beschouwd; 

benadrukt dat gezocht moet worden naar 

oplossingen voor de langere termijn, niet 

alleen tijdens de jaarlijkse 

begrotingsprocedure, maar ook bij de 

komende tussentijdse herziening van het 

MFK; dringt er bij de Commissie op aan 

een politiek en financieel plan voor de 

middellange en lange termijn te 

presenteren voor het aanpakken van de 

migratiecrisis en de gevolgen daarvan voor 

de begroting 2017; merkt op dat alle door 

de EU gefinancierde maatregelen 

beschouwd moeten worden als 

investeringen om het hoofd te bieden aan 

de vluchtelingen- en migratieproblematiek; 

benadrukt de noodzaak van het aanpakken 

van de onderliggende oorzaken van 

17. merkt op dat ondanks de 

beschikbaarstelling van aanzienlijke 

begrotingsmiddelen in de loop van 2015 en 

2016 om de migratie- en 

vluchtelingencrisis aan te pakken, nog 

altijd geen oplossing is gevonden, noch 

binnen de Unie, noch in de herkomstlanden 

van de vluchtelingen; benadrukt echter dat 

de begrotingsmiddelen ontoereikend zijn 

en dat nog veel meer bijkomende, via 

herschikking van andere begrotingslijnen 

afkomstige financiële middelen moeten 

worden ingezet om deze crisis aan te 

pakken, omdat de toename van het aantal 

vluchtelingen en migranten niet als tijdelijk 

fenomeen kan worden beschouwd; 

benadrukt dat gezocht moet worden naar 

oplossingen voor de langere termijn, niet 

alleen tijdens de jaarlijkse 

begrotingsprocedure, maar ook bij de 

komende tussentijdse herziening van het 

MFK; dringt er bij de Commissie op aan 

een politiek en financieel plan voor de 

middellange en lange termijn te 

presenteren voor het aanpakken van de 

migratiecrisis en de gevolgen daarvan voor 

de begroting 2017; merkt op dat alle door 

de EU gefinancierde maatregelen 

beschouwd moeten worden als 

investeringen om het hoofd te bieden aan 

de vluchtelingen- en migratieproblematiek; 
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migratie door de levensomstandigheden te 

verbeteren, in het bijzonder door betere 

onderwijs- en gezondheidsdiensten, alsook 

een versterkte ondersteuning van 

investeringen in infrastructuur in de landen 

van herkomst van de migranten of landen 

waar zij voor het eerst een heenkomen 

zoeken; benadrukt dat de financiering van 

de migratie- en vluchtelingencrisis geen 

belemmering mag vormen voor de 

tenuitvoerlegging van ander belangrijk EU-

beleid; 

benadrukt de noodzaak van het aanpakken 

van de onderliggende oorzaken van 

migratie door de levensomstandigheden te 

verbeteren, in het bijzonder door betere 

onderwijs- en gezondheidsdiensten, alsook 

een versterkte ondersteuning van 

investeringen in infrastructuur in de landen 

van herkomst van de migranten of landen 

waar zij voor het eerst een heenkomen 

zoeken; benadrukt dat de financiering van 

de migratie- en vluchtelingencrisis geen 

belemmering mag vormen voor de 

tenuitvoerlegging van ander belangrijk EU-

beleid; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/18 

Amendement  18 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. is ingenomen met het beginsel en de 

doelstellingen van de geplande faciliteit 

van 3 miljard EUR voor vluchtelingen in 

Turkije, en dringt er bij elke lidstaat op 

aan de politieke toezeggingen na te komen 

en voldoende financiële steun te leveren 

aan het pakket van de faciliteit voor 

vluchtelingen in Turkije; is vastbesloten 

om gebruik te maken van alle politieke en 

institutionele pressiemiddelen om te 

waarborgen dat de lidstaten hun 

toezeggingen nakomen met betrekking tot 

hun bijdrages aan het regionaal trustfonds 

voor Syrië, het noodtrustfonds voor Afrika 

en de faciliteit voor vluchtelingen in 

Turkije; verwacht dat de Commissie zal 

uitleggen hoe de bijdrage van de Unie 

beschikbaar moet worden gesteld binnen 

de respectieve plafonds van de begrotingen 

van de Unie voor 2016 en 2017; 

bekritiseert het feit dat de Raad en de 

Commissie het Parlement hebben 

uitgesloten van de besprekingen over de 

opzet van de faciliteit en de 

beschikbaarstelling van de bijdrage van de 

Unie, zoals blijkt uit de mededeling van de 

Commissie inzake haar voornemen om de 

bijdrage van de Unie te financieren door 

herschikking van de recent vastgestelde 

begroting 2016 van de Unie en door een 

voorschot te nemen op de marges van de 

21. maakt zich zorgen over de faciliteit 

van 3 miljard EUR voor vluchtelingen in 

Turkije en het gebruik dat de Turkse 

autoriteiten daarvan maken; pleit voor 

een grondige en consequente monitoring 
van deze fondsen; is vastbesloten om 

gebruik te maken van alle politieke en 

institutionele pressiemiddelen om te 

waarborgen dat de lidstaten hun 

toezeggingen nakomen met betrekking tot 

hun bijdrages aan het regionaal trustfonds 

voor Syrië, het noodtrustfonds voor Afrika 

en de faciliteit voor vluchtelingen in 

Turkije; verwacht dat de Commissie zal 

uitleggen hoe de bijdrage van de Unie 

beschikbaar moet worden gesteld binnen 

de respectieve plafonds van de begrotingen 

van de Unie voor 2016 en 2017; 

bekritiseert het feit dat de Raad en de 

Commissie het Parlement hebben 

uitgesloten van de besprekingen over de 

opzet van de faciliteit en de 

beschikbaarstelling van de bijdrage van de 

Unie, zoals blijkt uit de mededeling van de 

Commissie inzake haar voornemen om de 

bijdrage van de Unie te financieren door 

herschikking van de recent vastgestelde 

begroting 2016 van de Unie en door een 

voorschot te nemen op de marges van de 

begroting 2017; onderstreept daarnaast de 

noodzaak om de impact van de externe 
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begroting 2017; onderstreept daarnaast de 

noodzaak om de impact van de externe 

uitgaven van de EU te vergroten; roept de 

Commissie op voorstellen te formuleren 

over manieren om de synergieën tussen de 

externe financieringsinstrumenten van de 

EU te versterken en hun strategische opzet 

coherenter te maken; is van mening dat 

deze fondsen, alsmede de faciliteit voor 

vluchtelingen, zich noch binnen noch 

buiten de EU-begroting bevinden, om 

welke reden het ontbreekt aan de 

noodzakelijke verantwoordingsplicht en 

het democratische proces, als 

voorgeschreven door de communautaire 

methode, en is daarom van plan nauw toe 

te zien op de oprichting van de fondsen en 

de faciliteit, en op de uitvoering daarvan; 

beschouwt bovengenoemde stappen als 

duidelijke schendingen van de rechten van 

het Parlement als tak van de 

begrotingsautoriteit; 

uitgaven van de EU te vergroten; roept de 

Commissie op voorstellen te formuleren 

over manieren om de synergieën tussen de 

externe financieringsinstrumenten van de 

EU te versterken en hun strategische opzet 

coherenter te maken; is van mening dat 

deze fondsen, alsmede de faciliteit voor 

vluchtelingen, zich noch binnen noch 

buiten de EU-begroting bevinden, om 

welke reden het ontbreekt aan de 

noodzakelijke verantwoordingsplicht en 

het democratische proces, als 

voorgeschreven door de communautaire 

methode, en is daarom van plan nauw toe 

te zien op de oprichting van de fondsen en 

de faciliteit, en op de uitvoering daarvan; 

beschouwt bovengenoemde stappen als 

duidelijke schendingen van de rechten van 

het Parlement als tak van de 

begrotingsautoriteit; 

Or. en 



 

AM\1088368NL.doc  PE579.732v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

2.3.2016 A8-0036/19 

Amendement  19 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. benadrukt dat de tenuitvoerlegging 

van de Europese structuur- en 

investeringsfondsen naar verwachting op 

kruissnelheid zal komen in 2017, en 

waarschuwt voor een te lage begroting van 

betalingskredieten om dit hogere 

absorptieniveau op te vangen; spoort de 

Commissie aan om de betalingen in haar 

ontwerpbegroting op de benodigde 

niveaus vast te stellen; spreekt zijn 

bezorgdheid uit over de late vaststelling 

van de operationele programma's en over 

het risico van een nieuwe toename van het 

aantal achterstallige rekeningen tijdens 

de tweede helft van het MFK; moedigt de 

Commissie aan zich actief samen met de 

lidstaten in te zetten en moedigt de 

lidstaten aan alles in het werk te stellen 

om zo snel mogelijk 

programmeringsinstanties aan te wijzen, 

omdat het ontbreken daarvan de 

belangrijkste reden was van de huidige 

vertragingen; is ingenomen met de 

bereidheid van de Commissie om op 

verzoek nauw samen te werken met de 

lidstaten, met name wat betreft de 

eventuele aanpassing van de operationele 

programma’s om te zorgen voor een 

sterkere synergie tussen de Europese 

structuur- en investeringsfondsen en de 

binnenlandse problemen in verband met 

25. wenst dat de vastleggingskredieten in 

de begroting van de Europese Unie niet 

worden verhoogd totdat de stabiliteit ten 

aanzien van achterstallige 

betalingsverzoeken volledig is 

gewaarborgd; 
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de vluchtelingencrisis; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/20 

Amendement  20 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-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. herhaalt zijn standpunt ten faveure van 

de noodzakelijke grondige hervorming van 

het stelsel van eigen middelen van de Unie; 

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; 

Or. en 


