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18.10.2017 A8-0299/45 

Amendement  45 

Marco Valli 

namens de EFDD-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 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. benadrukt dat de lezing van de 

begroting 2018 door het Parlement 

volledig recht doet aan de politieke 

prioriteiten die met een overweldigende 

meerderheid zijn vastgesteld in zijn 

bovengenoemde resoluties van 15 maart 

2017 over de algemene richtsnoeren en 

van 5 juli 2017 over het mandaat voor de 

trialoog; herinnert eraan dat duurzame 

groei, werkgelegenheid, in het bijzonder 

werkgelegenheid voor jongeren, veiligheid 

en klimaatverandering de kern vormen 

van deze prioriteiten; 

1. benadrukt dat de Uniebegroting 

geen concrete oplossingen biedt voor de 

politieke prioriteiten waarvoor de Unie 

zich gesteld ziet; herinnert eraan dat 

duurzame groei, banen, economisch 

herstel, migratie en veiligheid de kern van 

deze prioriteiten vormen; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/46 

Amendement  46 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

namens de EFDD-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 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. blijft vasthouden aan de 

toezeggingen die het tijdens de 

onderhandelingen over het EFSI heeft 

gedaan, namelijk om de impact van de 

EFSI-gerelateerde bezuinigingen op 

Horizon 2020 en de financieringsfaciliteit 

voor Europese verbindingen (CEF) in het 

kader van de jaarlijkse 

begrotingsprocedure tot een minimum te 

beperken; stelt daarom voor deze 

bezuinigingen te compenseren door het 

oorspronkelijke jaarlijkse profiel van deze 

twee programma's te herstellen, opdat zij 

de doelstellingen die bij de vaststelling van 

de desbetreffende wetgeving zijn 

overeengekomen volledig kunnen 

verwezenlijken; 

4. blijft vasthouden aan de 

toezeggingen die het tijdens de 

onderhandelingen over het EFSI heeft 

gedaan, namelijk om de impact van de 

EFSI-gerelateerde bezuinigingen op 

Horizon 2020 in het kader van de jaarlijkse 

begrotingsprocedure tot een minimum te 

beperken; onderstreept dat het EFSI heeft 

aangetoond niet doeltreffend te zijn bij het 

verkleinen van de investeringskloof in 

Europa, en benadrukt dat de tot dusverre 

bereikte resultaten van weinig belang zijn 

en geen additionaliteit of toegevoegde 

waarde opleveren in vergelijking met de 

bestaande EIB-programma's; 

Or. en 



AM\1137640NL.docx  PE611.503v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

18.10.2017 A8-0299/47 

Amendement  47 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Rosa D'Amato 

namens de EFDD-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 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. maakt de door de Raad 

voorgestelde verlagingen van de OB 

ongedaan; begrijpt de logica achter de 

voorgestelde verlagingen niet, 

bijvoorbeeld die bij Horizon 2020 en de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), twee programma's 

die reeds zijn getroffen door 

herschikkingen ten behoeve van het 

EFSI, evenals die bij het extern beleid; 

betwist hoe dan ook het uitgesproken 

voornemen van de Raad om 

begrotingsonderdelen met een laag 

uitvoeringspercentage of een laag 

opnamevermogen te viseren, aangezien dit 

niet wordt gestaafd door de feitelijke 

uitvoeringscijfers en voorbijgaat aan de 

verschillende bestedingspatronen van 

bepaalde programma's; 

15. maakt de door de Raad 

voorgestelde verlaging ongedaan voor de 

post Rampenpreventie en 

rampenparaatheid binnen de Unie; is 

ingenomen met de voorgestelde besparing 

op de financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), aangezien 

Uniekredieten niet moeten worden 

gebruikt om projecten te financieren die 

controversieel zijn en geen echte 

economische, ecologische en 

maatschappelijke meerwaarde opleveren, 

zoals de nieuwe spoorverbinding Lyon-

Turijn; is ingenomen met het door de 

Raad uitgesproken voornemen om 

begrotingsonderdelen met een laag 

uitvoeringspercentage of een laag 

opnamevermogen te viseren; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/48 

Amendement  48 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

namens de EFDD-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 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. stelt het totale bedrag van de 

kredieten voor 2018 vast op 

162 597 930 901 EUR aan 

vastleggingskredieten en 

146 712 004 932 EUR aan 

betalingskredieten; 

17. betreurt het dat het totale bedrag 

van de kredieten voor 2018 is vastgesteld 

op 162 547 930 901 EUR aan 

vastleggingskredieten en 

146 637 004 930 EUR aan 

betalingskredieten; verzoekt waar mogelijk 

op deze lijnen te besparen teneinde elke 

verspilling van belastinggeld te 

voorkomen; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/49 

Amendement  49 

Marco Valli, Eleonora Evi, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

namens de EFDD-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 25 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. verzoekt de Commissie een 

adequaat niveau van toewijzingen te 

waarborgen om het 

referentielaboratorium voor alternatieven 

voor dierproeven van de Europese Unie 

(EURL ECVAM) in staat te stellen zijn 

opdracht en taken uit te voeren zoals 

opgesomd in bijlage VII bij Richtlijn 

2010/63/EU, met bijzondere aandacht 

voor de coördinatie en bevordering van de 

ontwikkeling en toepassing van 

alternatieven voor dierproeven, met 

inbegrip van fundamenteel en toegepast 

onderzoek en voorgeschreven proeven; 

Or. en 



AM\1137640NL.docx  PE611.503v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

18.10.2017 A8-0299/50 

Amendement  50 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Eleonora Evi, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

namens de EFDD-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 34 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 34 bis. herinnert eraan dat het geld van 

de belastingbetalers niet moet worden 

gebruikt ter ondersteuning van het fokken 

van stieren die worden gebruikt voor 

stierengevechten; is van mening dat het 

fokken voor deze doeleinden niet voor 

basisbetalingen in aanmerking mag 

komen en verzoekt de Commissie een 

voorstel in te dienen tot wijziging van de 

huidige wetgeving op dit gebied; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/51 

Amendement  51 

Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato 

namens de EFDD-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 50 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

50. besluit, gezien de zorgwekkende 

verslechtering van de situatie op het gebied 

van de democratie, de rechtsstaat en de 

mensenrechten, de steun voor politieke 

hervormingen in Turkije te verlagen; 

besluit een deel van de resterende 

kredieten in de reserve te plaatsen en wijst 

erop dat deze middelen kunnen worden 

vrijgemaakt wanneer Turkije zorgt voor 

meetbare verbeteringen wat betreft de 

rechtsstaat, de democratie, de 

mensenrechten en de persvrijheid, met als 

doel dat deze middelen ten goede komen 

aan actoren in het maatschappelijk 

middenveld voor de tenuitvoerlegging van 

maatregelen om deze doelen te 

ondersteunen; 

50. besluit, gezien de zorgwekkende 

verslechtering van de situatie op het gebied 

van de democratie, de rechtsstaat en de 

mensenrechten, de steun voor politieke 

hervormingen in Turkije op te schorten; 

onderstreept dat Turkije moet zorgen voor 

meetbare verbeteringen wat betreft de 

rechtsstaat, de democratie, de 

mensenrechten, met als doel dat deze 

middelen ten goede komen aan actoren in 

het maatschappelijk middenveld, voor de 

tenuitvoerlegging van maatregelen om 

deze doelen te ondersteunen. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/52 

Amendement  52 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

namens de EFDD-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 59 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

59. is van mening dat de verlagingen 

van de Raad niet overeenstemmen met de 

reële behoeften en bijgevolg de reeds 

aanzienlijk gerationaliseerde 
administratieve uitgaven in het gedrang 

brengen; voert daarom de bedragen van 

de OB opnieuw op voor alle 

administratieve uitgaven van de 

Commissie, met inbegrip van de 

administratieve uitgaven en 

ondersteunende uitgaven voor onderzoek 
in de rubrieken 1 tot en met 4; 

59. is ingenomen met de verlagingen 

van de Raad en benadrukt dat alle 

administratieve uitgaven in verband met 

rubriek 5 zoveel mogelijk moeten worden 

verlaagd door een efficiënte en 

economische optimalisering van de kosten 

van de Unie; verzoekt om nieuwe 

onderhandelingen over de huidige 

huurcontracten teneinde in dit opzicht tot 

besparingen te komen; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/53 

Amendement  53 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

namens de EFDD-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 76 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

76. betreurt de terugkerende praktijk 

van de Raad om de forfaitaire verlaging 

voor de instellingen van de Unie te 

vergroten; is van mening dat dit een zeer 

verstorend effect heeft op de begroting 

van instellingen met een historisch 

correcte forfaitaire verlaging; is van 

mening dat er bij deze aanpak geen 

sprake is van een gerichte verlaging en 

evenmin van goed financieel beheer; voert 

daarom de forfaitaire verlaging van de 

OB opnieuw op; 

76. is ingenomen met de terugkerende 

praktijk van de Raad om de forfaitaire 

verlaging voor de instellingen van de Unie 

te vergroten; benadrukt dat alle 

administratieve uitgaven in verband met 

rubriek 5 zoveel mogelijk moeten worden 

verlaagd om tot besparingen te komen en 

elke verspilling van belastinggeld te 

voorkomen; verzoekt om nieuwe 

onderhandelingen van de huidige 

huurcontracten die tot lagere bedragen 

leiden; 

Or. en 



AM\1137640NL.docx  PE611.503v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

18.10.2017 A8-0299/54 

Amendement  54 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

namens de EFDD-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 77 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

77. behoudt zijn totale begroting voor 

2018, zoals goedgekeurd in zijn 

bovengenoemde resolutie van 5 april 

2017, op 1 953 483 373 EUR; neemt 

begrotingsneutrale technische 

aanpassingen op die rekening houden met 

geactualiseerde informatie die eerder dit 

jaar niet beschikbaar was; 

77. betreurt het dat voor de begroting 

van 2018 1 953 483 373 EUR is 

uitgetrokken en in vergelijking met 2017 

niet is verlaagd; 

Or. en 

 

 


