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18.10.2017 A8-0299/3 

Amendement  3 

Monika Vana 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. benadrukt het feit dat het belangrijk 

is coöperatief defensieonderzoek in Europa 

te stimuleren om essentiële 

capaciteitstekorten aan te pakken, nu de 

internationale ontwikkelingen en 

onzekerheden het steeds meer nodig maken 

dat Europa haar defensie-inspanningen 

opvoert; is van mening dat aanvullende 

uitgaven op Unieniveau op het gebied van 

defensieonderzoek moeten worden 

gecompenseerd door besparingen op 

nationaal niveau; steunt de verhoging van 

de kredieten voor de voorbereidende actie 

inzake defensieonderzoek; pleit voor een 

programma voor defensieonderzoek met 

een eigen begroting binnen het volgende 

meerjarig financieel kader; herhaalt 

evenwel zijn traditionele standpunt dat 

nieuwe initiatieven moeten worden 

gefinancierd met nieuwe middelen en niet 

ten koste van bestaande programma's van 

de Unie; benadrukt voorts dat het 

concurrentie- en innovatievermogen van de 

Europese defensie-industrie moet worden 

vergroot; 

24. benadrukt het feit dat het belangrijk 

is coöperatief defensieonderzoek in Europa 

te stimuleren om essentiële 

capaciteitstekorten aan te pakken, nu de 

internationale ontwikkelingen en 

onzekerheden het steeds meer nodig maken 

dat Europa haar defensie-inspanningen 

opvoert; is van mening dat aanvullende 

uitgaven op Unieniveau op het gebied van 

defensieonderzoek moeten worden 

gecompenseerd door besparingen op 

nationaal niveau; herhaalt zijn traditionele 

standpunt dat nieuwe initiatieven moeten 

worden gefinancierd met nieuwe middelen 

en niet ten koste van bestaande 

programma's van de Unie; benadrukt 

voorts dat het concurrentie- en 

innovatievermogen van de Europese 

defensie-industrie moet worden vergroot; 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/4 

Amendement  4 

Monika Vana 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

30. is ingenomen met de 

142,8 miljoen EUR aan nieuwe financiële 

middelen die werden vrijgemaakt om de 

tenuitvoerlegging van het 

steunprogramma voor structurele 

hervormingen (SRSP) in de periode 2017-

2020 te vergemakkelijken; 

Schrappen 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/5 

Amendement  5 

Monika Vana 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 56 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 56 bis. verwerpt het Commissievoorstel 

voor de overschrijving van 30 miljoen 

EUR van DCI, ENPI, GBVB en de marge 

van rubriek 4 voor de begroting 2018 

teneinde capaciteitsopbouw voor militaire 

actoren via het herzien instrument voor 

bijdrage aan stabiliteit en vrede (IcSP) te 

financieren; benadrukt de behoefte het 

financieringsniveau van het 

nabuurschapsbeleid van de Unie en haar 

politiële en justitiële missies in verband 

met het GBVB te handhaven en een 

marge in rubriek 4 te voorzien voor het 

antwoord op onvoorzienbare crises; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/6 

Amendement  6 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 80 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

80. is ingenomen met de oprichting van 

de werkgroep van het Bureau inzake de 

algemene kostenvergoeding; herinnert 

eraan dat er meer transparantie wordt 

verwacht ten aanzien van de algemene 

kostenvergoeding en dat werk moet 

worden gemaakt van de vaststelling van 

preciezere regels inzake verantwoording 

van de uitgaven die met deze vergoeding 

kunnen worden gedaan, zonder dat 

hierdoor voor het Parlement extra kosten 

ontstaan; 

80. is ingenomen met de oprichting van 

de werkgroep van het Bureau inzake de 

algemene kostenvergoeding; herinnert 

eraan dat er meer transparantie wordt 

verwacht ten aanzien van de algemene 

kostenvergoeding en dat werk moet 

worden gemaakt van de vaststelling van 

preciezere regels inzake verantwoording 

van de uitgaven die met deze vergoeding 

kunnen worden gedaan, zonder dat 

hierdoor voor het Parlement extra 

nettokosten ontstaan; met kosten voor 

steekproefsgewijze controles die worden 

gecompenseerd door in het algemeen te 

verwachten besparingen; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/7 

Amendement  7 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 80 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 80 bis. vraagt het Bureau om de volgende 

concrete wijzigingen betreffende de 

vergoeding voor algemene uitgaven door 

te voeren: 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/8 

Amendement  8 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 80 bis – streepje 1 (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 - de vergoeding voor algemene 

uitgaven moet in elk geval worden 

behandeld op een afzonderlijke 

bankrekening; 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/9 

Amendement  9 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 80 bis – streepje 2 (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 - alle ontvangstbewijzen in verband 

met de vergoeding voor algemene 

uitgaven moeten door de leden bewaard 

worden; 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/10 

Amendement  10 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 80 bis – streepje 3 (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 - het niet-bestede deel van de 

vergoeding voor algemene uitgaven moet 

aan het eind van het mandaat worden 

teruggegeven; 

  

Or. en 



 

AM\1137717NL.docx  PE611.503v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

18.10.2017 A8-0299/11 

Amendement  11 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 80 bis – streepje 4 (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 - de interne auditdienst van het 

Parlement moet controles invoeren van 

een 5 %-steekproef van de besteding van 

de vergoeding voor algemene uitgaven; de 

eindresultaten en de bevindingen moeten 

door het Parlement in zijn jaarverslag 

worden gepubliceerd; 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/12 

Amendement  12 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 80 bis – streepje 5 (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 - leden moeten jaarlijks een 

overzicht publiceren van hun uitgaven die 

worden gedekt door de vergoeding voor 

algemene uitgaven, naar categorie 

(communicatiekosten, kantoorhuur, 

kantoorbenodigdheden, enz.); 

  

Or. en 

 

 


