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3.7.2017 A8-0249/1 

Amendement  1 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Begroting 2018 - mandaat voor de trialoog 

2017/2043(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 bis. is van mening dat het voorstel van 

de Commissie de EU in staat moet stellen 

duurzame groei en banen te realiseren en 

tevens de veiligheid van haar burgers te 

garanderen; benadrukt dat er een einde 

moet worden gemaakt aan de 

bezuinigingsmaatregelen, zodat adequaat 

en efficiënt op meerdere crisissen 

gelijktijdig kan worden gereageerd; wijst 

er nogmaals op dat het 

solidariteitsbeginsel moet worden 

geëerbiedigd en dringt er bij de 

Commissie op aan zoveel mogelijk te 

besparen op projecten die tot dusver geen 

daadwerkelijke toegevoegde waarde 

hebben opgeleverd; wijst erop dat het 

belangrijk is dat projecten gefinancierd 

worden die een daadwerkelijke 

economische, sociale en ecologische 

meerwaarde hebben voor de lidstaten, 

aangezien middelen niet gebruikt moeten 

worden om controversiële of verkwistende 

projecten te financieren; benadrukt dat er 

geen middelen van de begroting van de 

EU of andere financiële instrumenten 

ingezet mogen worden ter financiering 

van activiteiten die verband houden met 

georganiseerde misdaad of terrorisme;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/2 

Amendement  2 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Begroting 2018 - mandaat voor de trialoog 

2017/2043(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. looft de rol van het Europees Fonds 

voor strategische investeringen (EFSI) bij 

het dichten van de investeringskloof in de 

EU en tussen de EU-regio's onderling, en 

bij het helpen bij de uitvoering van 

strategische investeringen met een hoge 

economische, milieugerelateerde en 

maatschappelijke toegevoegde waarde; is 

daarom voorstander van de verlenging 

van het EFSI tot 2020; wijst op het hoge 

tempo waarin gebruik is gemaakt van 

middelen in het kader van het venster 

kmo's van het EFSI en is verheugd over de 

voorgenomen schaalvergroting; betreurt 

het ontbreken van een holistische 

benadering van kmo-financiering op basis 

waarvan een duidelijk overzicht van alle 

beschikbare middelen zou kunnen worden 

verkregen; onderstreept zijn standpunt in 

de lopende wetgevingsonderhandelingen, 

volgens welke de middelen voor de 

bestaande EU-programma's niet opnieuw 

mogen worden verlaagd om deze 

verlenging te financieren; is van mening 

dat het EFSI, met een garantiefonds dat 

grotendeels wordt gefinancierd vanuit de 

EU-begroting, niet mag worden ingezet ter 

ondersteuning van entiteiten die zijn 

opgericht of een rechtspersoonlijkheid 

hebben in rechtsgebieden die zijn 

opgenomen in de EU-lijst van niet-

6. benadrukt dat gebleken is dat het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI) niet doeltreffend is 

om de investeringskloof in Europa te 

verkleinen, en dat de tot dusverre bereikte 

resultaten onbeduidend zijn en geen 

additionaliteit of economische, 

ecologische of toegevoegde waarde 

hebben opgeleverd in vergelijking met de 

bestaande EIB-programma's; betreurt het 

voorstel van de Commissie om de looptijd 

van het EFSI tot 2020 te verlengen; 

betreurt het ontbreken van een holistische 

benadering van kmo-financiering op basis 

waarvan een duidelijk overzicht van alle 

beschikbare middelen zou kunnen worden 

verkregen; onderstreept zijn standpunt in 

de lopende wetgevingsonderhandelingen, 

volgens welke de middelen voor de 

bestaande EU-programma's niet opnieuw 

mogen worden verlaagd om de verlenging 

van het EFSI te financieren; is van mening 

dat het EFSI, met een garantiefonds dat 

grotendeels wordt gefinancierd vanuit de 

EU-begroting, niet mag worden ingezet ter 

ondersteuning van entiteiten die zijn 

opgericht of een rechtspersoonlijkheid 

hebben in rechtsgebieden die zijn 

opgenomen in de EU-lijst van niet-

coöperatieve rechtsgebieden of waar de 

Europese of internationale belastingnormen 
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coöperatieve rechtsgebieden of waar de 

Europese of internationale belastingnormen 

inzake transparantie en uitwisseling van 

informatie niet worden nageleefd;  

inzake transparantie en uitwisseling van 

informatie niet worden nageleefd;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/3 

Amendement  3 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Begroting 2018 - mandaat voor de trialoog 

2017/2043(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. constateert dat de Commissie niet is 

ingegaan op het verzoek van het Parlement 

om een beoordeling uit te voeren van en 

aangepaste voorstellen te doen voor een 

"Interrailpas voor Europa op de achttiende 

verjaardag"; is van mening dat dergelijke 

voorstellen het Europese bewustzijn en de 

Europese identiteit kunnen versterken; 

benadrukt evenwel dat nieuwe projecten 

moeten worden gefinancierd met nieuwe 

financiële middelen, zonder dat dit 

gevolgen heeft voor bestaande 

programma's, en dat nieuwe projecten zo 

sociaal inclusief mogelijk moeten zijn; 

dringt bij de Commissie nogmaals aan op 

gepaste voorstellen hieromtrent; 

8. constateert dat de Commissie niet is 

ingegaan op het verzoek van het Parlement 

om een beoordeling uit te voeren van en 

aangepaste voorstellen te doen voor een 

"Interrailpas voor Europa op de achttiende 

verjaardag"; is van mening dat dit 

programma niet moet worden 

gefinancierd ten koste van andere 

succesvolle EU-programma's en zo 

sociaal inclusief als mogelijk moet zijn; is 

voornemens te verzoeken om gerichte 

financiering voor het programma in de 

begroting 2018 en om een evaluatie van 

de werking en toegevoegde waarde ervan 

voor de jongere generatie; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/4 

Amendement  4 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Begroting 2018 - mandaat voor de trialoog 

2017/2043(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  16 bis. is ingenomen met het ontwerp van 

gewijzigde begroting nr. 4 voor 2017 

betreffende de beschikbaarstelling van 

1 196 797 579 EUR uit het 

Solidariteitsfonds van de Europese Unie 

aan Italië in verband met de reeks 

aardbevingen die tussen augustus 2016 en 

januari 2017 in de regio's Abruzzen, 

Lazio, Marche en Umbrië hebben 

plaatsgevonden; dringt aan op snelle 

goedkeuring van het ontwerp van 

gewijzigde begroting; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/5 

Amendement  5 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Begroting 2018 - mandaat voor de trialoog 

2017/2043(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. benadrukt dat de tenuitvoerlegging van 

de programma's 2014-2020 op 

kruissnelheid moet komen en is er stellig 

van overtuigd dat een "abnormale" 

ophoping van onbetaalde rekeningen in de 

toekomst moet worden voorkomen; doet in 

dit verband een beroep op de Commissie 

en de lidstaten om zo snel mogelijk een 

oplossing te vinden voor hangende 

kwesties die verband houden met de 

vertraagde aanwijzing van nationale 

autoriteiten voor beheer en certificering, 

alsook voor andere knelpunten inzake de 

indiening van betalingsaanvragen; hoopt 

ten zeerste dat zowel de nationale 

autoriteiten als de Commissie hun 

ramingen voor de betalingsbehoeften in de 

begroting 2018 hebben verbeterd en dat het 

voorgestelde niveau van de 

betalingskredieten volledig ten uitvoer zal 

worden gelegd; erkent dat de huidige lage 

uitvoeringsgraad mede te wijten is aan de 

lange duur van de door de EU-instellingen 

gevoerde onderhandelingen over de 

rechtsgronden; 

26. benadrukt dat de tenuitvoerlegging van 

de programma's 2014-2020 op 

kruissnelheid moet komen en is er stellig 

van overtuigd dat een "abnormale" 

ophoping van onbetaalde rekeningen in de 

toekomst moet worden voorkomen; doet in 

dit verband een beroep op de Commissie 

en de lidstaten om zo snel mogelijk een 

oplossing te vinden voor hangende 

kwesties die verband houden met de 

vertraagde aanwijzing van nationale 

autoriteiten voor beheer en certificering, 

alsook voor andere knelpunten inzake de 

indiening van betalingsaanvragen; hoopt 

ten zeerste dat zowel de nationale 

autoriteiten als de Commissie hun 

ramingen voor de betalingsbehoeften in de 

begroting 2018 hebben verbeterd en dat het 

voorgestelde niveau van de 

betalingskredieten volledig ten uitvoer zal 

worden gelegd; erkent dat de huidige lage 

uitvoeringsgraad mede te wijten is aan de 

lange duur van de door de EU-instellingen 

gevoerde onderhandelingen over de 

rechtsgronden; benadrukt dat erover 

nagedacht moet worden investeringen 

gericht op duurzaam herstel en 

investeringen in verband met 

aardbevingsbestendigheidsmaatregelen, 

waaronder investeringen die worden 

medegefinancierd uit hoofde van de ESI-
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fondsen en in het kader van thematische 

doelstelling 5 ("bevordering van de 

aanpassing aan klimaatverandering, 

risicopreventie en risicobeheer") niet mee 

te nemen in de berekening van de 

nationale tekorten in het kader van het 

stabiliteits- en groeipact; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/6 

Amendement  6 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Begroting 2018 - mandaat voor de trialoog 

2017/2043(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  35 bis. betreurt dat er nog geen 

doeltreffend systeem is voor de 

herverdeling van migranten, ten gevolge 

waarvan bepaalde lidstaten, met name 

Italië en Griekenland, onevenredig zwaar 

belast worden; wijst erop dat het aantal 

vluchtelingen en migranten dat in 2016 in 

de EU arriveerde 361 678 bedroeg, en dat 

181 405 daarvan in Italië aankwamen en 

173 447 in Griekenland, en dat Italië 85% 

van alle vluchtelingen en migranten die 

tot nu toe in 2017 zijn aangekomen heeft 

ontvangen; betreurt dat Italië tot nu toe 

slechts 147,6 miljoen EUR uit het AMIF 

heeft ontvangen, waarmee slechts 3 % van 

de totale uitgaven van het land in verband 

met de migratiecrisis wordt gedekt; 

Or. en 



 

AM\1130090NL.docx  PE605.585v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

3.7.2017 A8-0249/7 

Amendement  7 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Begroting 2018 - mandaat voor de trialoog 

2017/2043(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

48. stelt vast dat de uitgaven van rubriek 5 

ten opzichte van de begroting 2017 met 

3,1 % zijn verhoogd, tot 

9,6824 miljard EUR (+ 

287,9 miljoen EUR); stelt vast dat ruim een 

derde van deze nominale stijging het 

gevolg is van aanvullende kredieten voor 

pensioenen (+108,5 miljoen EUR); stelt 

vast dat de aanvullende kredieten 

grotendeels overeenstemmen met een 

verwachte toename van het aantal 

gepensioneerden (+4,2 %); neemt er nota 

van dat het aantal gepensioneerden de 

komende jaren naar verwachting verder zal 

stijgen; neemt kennis van de rigoureuze 

benadering van de administratieve uitgaven 

en de nominale bevriezing van alle niet-

salarisgerelateerde uitgaven;  

48. stelt vast dat de uitgaven van rubriek 5 

ten opzichte van de begroting 2017 met 

3,1 % zijn verhoogd, tot 

9,6824 miljard EUR (+ 

287,9 miljoen EUR); stelt vast dat ruim een 

derde van deze nominale stijging het 

gevolg is van aanvullende kredieten voor 

pensioenen (+108,5 miljoen EUR); stelt 

vast dat de aanvullende kredieten 

grotendeels overeenstemmen met een 

verwachte toename van het aantal 

gepensioneerden (+4,2 %); neemt er nota 

van dat het aantal gepensioneerden de 

komende jaren naar verwachting verder zal 

stijgen; is van mening dat de 

pensioenregeling voor de leden van het 

Europees Parlement moet worden herzien 

teneinde de pensioenrechten van EP-

leden in overeenstemming te brengen met 

de socialezekerheidsstelsels voor gewone 

burgers in de verschillende lidstaten; 
neemt kennis van de rigoureuze benadering 

van de administratieve uitgaven en de 

nominale bevriezing van alle niet-

salarisgerelateerde uitgaven;  

Or. en 

 

 


