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3.7.2017 A8-0249/9 

Amendement  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Begroting 2018 - mandaat voor de trialoog 

2017/2043(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9.  is verheugd dat in de 

ontwerpbegroting 2018 bijkomende 

middelen worden toegekend aan het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), 

waarmee gehoor wordt gegeven aan 

eerdere oproepen van het Parlement om 

dit programma voort te zetten; neemt 

tegelijk kennis van het voorstel voor het 

ontwerp van gewijzigde begroting 

nr. 3/2017, waarin aan het YEI 

500 miljoen EUR aan vastleggingen wordt 

toegekend, zoals overeengekomen door 

het Parlement en de Raad tijdens het 

begrotingsoverleg 2017; is ervan 

overtuigd dat de voorgestelde bedragen 

verre van voldoende zijn om de 

doelstellingen van het YEI te 

verwezenlijken en is van mening dat het 

YEI, om de jongerenwerkloosheid 

doeltreffend aan te pakken, zal moeten 

blijven bijdragen tot de prioritaire 

doelstelling van de Unie inzake groei en 

werkgelegenheid; benadrukt dat de 

jongerenwerkloosheid in de Unie 

doeltreffend moet worden aangepakt en 

beklemtoont dat het YEI verder kan 

worden verbeterd en efficiënter kan 

worden gemaakt, onder meer door ervoor 

te zorgen dat het initiatief daadwerkelijke 

Europese toegevoegde waarde oplevert ten 

aanzien van het werkgelegenheidsbeleid 

9. benadrukt dat het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) 

er niet in is geslaagd de 

jongerenwerkloosheid aan te pakken; is 

van mening dat initiatieven op het gebied 

van werkgelegenheid en sociaal beleid 

voornamelijk moeten worden geïnitieerd 

door de lidstaten, die daarom de 

beschikking moeten krijgen over alle 

benodigde fiscale en monetaire 

instrumenten door middel van de 

opheffing van alle EU-beperkingen; 
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voor jongeren in de lidstaten en niet wordt 

ingezet ter vervanging van voormalig 

nationaal beleid; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/10 

Amendement  10 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, André Elissen 

namens de ENF-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. betreurt het 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 moet worden 

overwogen de benadering van de 

administratieve uitgaven te veranderen, te 

beginnen met een verlaging van de 

hoogste salarissen en pensioenen van EU-

personeel;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/11 

Amendement  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Begroting 2018 - mandaat voor de trialoog 

2017/2043(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 51 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

51. neemt kennis van de algemene 

verhoging in de ontwerpbegroting 2018 

voor gedecentraliseerde agentschappen met 

+3,1 % (bestemmingsontvangsten buiten 

beschouwing gelaten) en de toevoeging 

van 146 posten, maar wijst op de grote 

verschillen tussen "agentschappen op 

kruissnelheid" (-11,2 %) en 

"agentschappen met nieuwe taken" 

(+10,5 %); gaat ervan uit dat deze cijfers 

een getrouwe weergave vormen van het 

feit dat de meeste agentschappen hun 

personeelsbestand sedert 2013 met 5 % 

hebben verkleind (sommige 

agentschappen zullen deze doelstelling 

van 5 % pas in 2018 bereiken), en dat 

aanwervingen in diezelfde periode 

voorbehouden waren voor agentschappen 

die met migratie en veiligheid te maken 

hebben (+183 posten), agentschappen 

voor financieel toezicht (+28 posten) en 

een aantal agentschappen met nieuwe 

bevoegdheden (ERA, EASA, GSA) 

(+18 posten); hernieuwt zijn oproep, zoals 

al verwoord in het kwijtingsverslag voor 

2015, om ervoor te zorgen dat er 

voldoende middelen beschikbaar zijn, en 

zo nodig aanvullende middelen ter 

beschikking te stellen, voor een goede 

werking van de agentschappen en van het 

51. betreurt de algemene verhoging in 

de ontwerpbegroting 2018 voor 

gedecentraliseerde agentschappen met +3,1 

% (bestemmingsontvangsten buiten 

beschouwing gelaten) en de toevoeging 

van 146 posten; 
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permanent secretariaat van het netwerk 

van EU-agentschappen (tegenwoordig 

Shared Support Office genoemd);  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/12 

Amendement  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Begroting 2018 - mandaat voor de trialoog 

2017/2043(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 55 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  55 bis. veroordeelt het gebrek aan 

transparantie en efficiëntie in het 

gebouwbeleid van de EU; is tegen elk 

initiatief om honderden miljoenen euro's 

aan belastinggeld te besteden aan het 

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS), 

waarvoor de Europese burgers in 1993 al 

1 miljard EUR hebben betaald en dat 

volgens het bureau van het Europees 

Parlement nu al (na slechts 24 jaar) "het 

einde van zijn levenscyclus" heeft bereikt; 

is tegen elke verdere verspilling van 

openbare middelen en dringt aan op 

volledige transparantie ten aanzien van de 

EU-burger als het om uitgaven van de EU 

gaat; 

Or. en 

 

 


