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28.11.2016 A8-0346/1 

Amendement  1 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias  

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0346/2016 

Jens Geier 

Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017 

COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Visum 6 bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de mededeling van de Commissie 

aan het Europees Parlement en de Raad 

van 30 juni 2016 betreffende de 

technische aanpassing van het financieel 

kader voor 2017 in overeenstemming met 

de ontwikkeling van het bni en de 

aanpassing van de middelen voor het 

cohesiebeleid (COM(2016)0311); 

Or. en 
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28.11.2016 A8-0346/2 

Amendement  2 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias  

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0346/2016 

Jens Geier 

Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017 

COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat, na alle 

mogelijkheden te hebben onderzocht voor 

de financiering van extra en onvoorziene 

vastleggingsbehoeften, de Commissie in de 

ontwerpbegroting voorstelt een bedrag van 

1 164,4 miljoen EUR van de marge voor 

onvoorziene uitgaven te gebruiken om de 

vastleggingskredieten met betrekking tot 

de uitgaven in rubriek 3 van de algemene 

begroting van de Europese Unie voor het 

begrotingsjaar 2017 aan te vullen, bovenop 

het vastleggingsplafond van 2 578 miljoen 

EUR in lopende prijzen; 

A. overwegende dat, na vrijwel alle 

mogelijkheden te hebben onderzocht voor 

de financiering van extra en onvoorziene 

vastleggingsbehoeften, de Commissie in de 

ontwerpbegroting voorstelt een bedrag van 

1 164,4 miljoen EUR van de marge voor 

onvoorziene uitgaven, die voor 2017 wordt 

geraamd op een absoluut bedrag van 

4 496,8 miljoen EUR, te gebruiken om de 

vastleggingskredieten met betrekking tot 

de uitgaven in rubriek 3 van de algemene 

begroting van de Europese Unie voor het 

begrotingsjaar 2017 aan te vullen, bovenop 

het vastleggingsplafond van 2 578 miljoen 

EUR in lopende prijzen; 

Or. en 
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28.11.2016 A8-0346/3 

Amendement  3 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias  

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0346/2016 

Jens Geier 

Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017 

COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat gebruikmaking 

van de marge voor onvoorziene uitgaven 

een laatste redmiddel is en dat 

gebruikmaking zo spoedig mogelijk dient 

plaats te vinden als aanvulling op de 

geschatte behoefte aan nieuwe kredieten, 

met name voor de rubrieken 1a en 1b; 

spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit, met 

name over de vertragingen bij de 

tenuitvoerlegging van Unieprogramma's 

in gedeeld beheer, die zorgen voor een 

aanzienlijke ophoping van 

betalingsverzoeken tegen het einde van 

het huidige MFK; overwegende dat de 

Commissie heeft geconcludeerd dat 

volgens de huidige ramingen aan de 

geactualiseerde betalingsbehoeften tot 

2020 alleen binnen de huidige maxima 

tegemoet kan worden gekomen indien de 

overkoepelende marge voor betalingen 

volledig wordt gebruikt (en als bij wijze 

van voorzorg de jaarlijkse maxima van 

deze marge worden afgeschaft), en indien 

de betalingen voor speciale instrumenten 

worden meegeteld boven de maxima; 

overwegende dat er derhalve een 

definitieve en eensluidende oplossing van 

laatstgenoemde kwestie moet worden 

gevonden in het kader van de herziening 
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van het MFK; 

Or. en 

 

 


