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19.10.2017 A8-0299/59 

Amendement  59 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-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 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. benadrukt dat de Unie nog steeds 

wordt geconfronteerd met tal van 

uitdagingen en is ervan overtuigd dat de 

begroting van de Unie, met inachtneming 

van de begrotingsdiscipline, de nodige 

financiële middelen moet aanreiken om 

tegemoet te komen aan de politieke 

prioriteiten en de Unie in staat te stellen 

concrete oplossingen te vinden voor en 

een doeltreffend antwoord te bieden op 

deze uitdagingen; benadrukt dat de 

uitgaven van de Unie gebaseerd moeten 

zijn op het beginsel van Europese 

meerwaarde en het subsidiariteitsbeginsel 

moeten eerbiedigen; 

2. herhaalt zijn zorgen over de 

fondsen van de EU-begroting en over de 

rol daarvan bij het voorzien in concrete 

oplossingen voor de behoeften van 

burgers en de toenemende moeilijkheden 

waarmee zij worden geconfronteerd, zoals 

werkloosheid, economische recessie, 

armoede, de migratiecrisis en de 

veiligheidsdreigingen; benadrukt de 

noodzaak om goed te bekijken welke 

fondsen beter op nationaal niveau kunnen 

worden beheerd, teneinde het 

subsidiariteitsbeginsel volledig in acht te 

nemen; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/60 

Amendement  60 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-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. beklemtoont dat het Europees 

Fonds voor strategische investeringen 

(EFSI) er niet in is geslaagd groei te 

waarborgen of de werkloosheid aan te 

pakken; stelt daarom voor de financiering 

ervan stopte zetten zodat de lidstaten dit 

geld echt ten voordele van hun burgers 

kunnen gebruiken; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/61 

Amendement  61 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-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 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. is bezorgd over het feit dat de 

werkloosheid onder jongeren ongezien 

hoog blijft en is ervan overtuigd dat 

aanvullende maatregelen moeten worden 

genomen om de toekomst van een hele 

generatie jonge Europeanen niet op het 

spel te zetten; besluit daarom de kredieten 

voor het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) 

op te trekken tot boven het niveau dat de 

Commissie voor 2018 voorstelt; benadrukt 

dat deze verhoging moet worden gezien 

als een aanvulling op de algemene 

toewijzing voor het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief die 

politieke steun heeft gekregen in het 

kader van de tussentijdse herziening van 

het MFK, en niet louter als het vervroegd 

ter beschikking stellen van deze middelen 

in de begroting 2018; 

6. is bezorgd 

over het feit dat de werkloosheid onder 

jongeren ongezien hoog blijft; 

onderstreept dat het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) 

er niet in is geslaagd deze noodsituatie te 

verhelpen; is van mening dat initiatieven 

op het gebied van werkgelegenheid en 

sociaal beleid in de eerste plaats van de 

lidstaten moeten komen en dat de 

oplossing voor de problemen van burgers 

niet kan worden gevonden in het opleggen 

van aanvullende EU-beperkingen, 

aangezien de lidstaten zelf zich in de beste 

positie bevinden om te voldoen aan de 

verwachtingen van hun burgers, met 

inbegrip van hun sociale en economische 

verwachtingen; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/62 

Amendement  62 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-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 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. is van mening dat, hoewel de piek 

van de migratie- en vluchtelingencrisis 

momenteel afgezwakt lijkt, de Unie paraat 

moet zijn om in de toekomst te reageren 

op onvoorziene gebeurtenissen op dit 

gebied en een meer proactieve aanpak op 

het gebied van migratie aan de dag moet 

leggen; dringt er daarom bij de 

Commissie op aan permanent toezicht te 

houden op de geschiktheid van de 

toewijzingen in rubriek 3 en ten volle 

gebruik te maken van alle instrumenten 

die in het kader van het huidige MFK 

beschikbaar zijn om tijdig te reageren op 

onvoorziene gebeurtenissen die 

bijkomende financiering kunnen vergen; 

herinnert eraan dat, hoewel de Unie erin 

is geslaagd een aantal mechanismen in te 

voeren die helpen het hoofd te bieden aan 

deze situatie, er volgens de UNHCR in 

2017 tot nu toe toch nog meer dan 

honderdduizend vluchtelingen en 

migranten over zee naar Europa zijn 

gekomen; besluit daarom tot een beperkte 

verhoging van de kredieten voor het 

Fonds voor asiel, migratie en integratie en 

het Fonds voor interne veiligheid, alsook 

voor de agentschappen met bevoegdheden 

op het gebied van asiel, zoals het 

Europees Ondersteuningsbureau voor 

asielzaken (EASO), die moeten worden 

8. erkent dat hoewel in de loop van 

2015, 2016 en 2017 een aanzienlijke 

hoeveelheid begrotingsmiddelen 

beschikbaar is gesteld om de migratie- en 

vluchtelingencrisis aan te pakken, nog 

steeds geen oplossing is gevonden; 

benadrukt dat het beleid van de Unie er 

niet in is geslaagd migratiestromen en 

mensenhandel te voorkomen; 
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voorzien van passende financiële en 

personele middelen; wijst er eens te meer 

op dat het maximum van rubriek 3 bij 

lange na niet toereikend is om te zorgen 

voor afdoende financiering voor de 

interne dimensie van de migratie- en 

vluchtelingencrisis, en evenmin voor 

andere prioritaire programma's, 

bijvoorbeeld op het gebied van cultuur en 

burgerschap; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/63 

Amendement  63 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-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 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. benadrukt dat de afgelopen jaren 

in ruime mate gebruik is gemaakt van 

rubriek 3 om uitdagingen als gevolg van 

de migratie- en vluchtelingencrisis aan te 

pakken en dat dergelijke acties moeten 

worden voortgezet zolang dit nodig is; 

onderstreept evenwel dat, gezien de 

recente bezorgdheid over de veiligheid in 

de hele Unie, de financiering uit deze 

rubriek tevens bijzondere aandacht moet 

besteden aan maatregelen die leiden tot 

meer veiligheid voor de burgers in de 

Unie; besluit daarom de kredieten te 

verhogen voor de agentschappen op het 

gebied van justitie en binnenlandse zaken, 

die als gevolg van de toegenomen werklast 

en bijkomende taken de afgelopen jaren te 

kampen hadden met een tekort aan 

personeel en financiële middelen; 

9. herhaalt zijn zorgen over de rol die 

instrumenten zoals het Fonds voor interne 

veiligheid (ISF) en het Fonds voor asiel, 

migratie en integratie (AMIF) spelen bij 

het beheer van de gevolgen van de 

migratie- en vluchtelingencrisis; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/64 

Amendement  64 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-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 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 50 bis. beklemtoont dat elke financiering 

voor Turkije, een land dat meerdere 

grondbeginselen van vrijheid en 

democratie niet eerbiedigt, onmiddellijk 

moet worden stopgezet; 

Or. en 

 

 


