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19.10.2017 A8-0299/65 

Amendement  65 

Marco Zanni, André Elissen 

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 59 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

59. is van mening dat de verlagingen 

van de Raad niet overeenstemmen met de 

reële behoeften en 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. betreurt de verhoging in rubriek 5 

voor administratieve uitgaven; 

beklemtoont dat een groot deel van deze 

verhoging het gevolg is van het feit dat er 

meer kredieten nodig zijn voor de 

pensioenen van EU-ambtenaren; stelt vast 

dat het aantal gepensioneerden de 

komende jaren naar verwachting verder 

zal stijgen en dringt er daarom op aan de 

regelingen voor de pensioenen en andere 

vergoedingen van EU-ambtenaren 

opnieuw tegen het licht te houden; dringt 

aan op een nieuwe en billijker benadering 
van de administratieve uitgaven, te 

beginnen met een verlaging van de 

hoogste salarissen en pensioenen van het 

personeel van de EU; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/66 

Amendement  66 

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 62 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

62. steunt in beginsel de ramingen van 

de Commissie voor de budgettaire 

behoeften van de agentschappen; is 

daarom van mening dat de bijkomende 

verlagingen die de Raad voorstelt de 

goede werking van de agentschappen in 

gevaar zouden brengen en hen zouden 

beletten de taken uit te voeren die hun zijn 

toegewezen; is van mening dat de nieuwe 

posten die het in zijn standpunt heeft 

goedgekeurd, noodzakelijk zijn om 

bijkomende taken te verrichten die 

voortvloeien uit nieuwe 

beleidsontwikkelingen en nieuwe 

regelgeving; herhaalt zijn toezegging om 

de nodige middelen te vrijwaren en indien 

nodig in extra middelen te voorzien om de 

goede werking van de agentschappen te 

waarborgen; 

62. dringt aan op een volledige 

herziening van de rol van de Europese 
agentschappen, en vraagt zich af of hun 

taken en doelstellingen niet beter zouden 

kunnen worden vervuld door bestaande 

directoraten-generaal van de Commissie 

of door de lidstaten, om overlappingen 

van rollen en kosten te voorkomen, en om 

de transparantie te vergroten; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/67 

Amendement  67 

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 75 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

75.  benadrukt dat het noodzakelijk is 

de betalingskredieten van de OB opnieuw 

op te voeren voor alle 

begrotingsonderdelen die de Raad heeft 

verlaagd, en de betalingskredieten op 

gerichte wijze te verhogen, vooral voor de 

begrotingsonderdelen waarvan de 

vastleggingskredieten zijn gewijzigd; 

75. wenst dat de vastleggingskredieten 

in de begroting van de Europese Unie niet 

worden verhoogd totdat de stabiliteit ten 

aanzien van achterstallige 

betalingsverzoeken volledig is 

gewaarborgd; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/68 

Amendement  68 

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 82 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

82. is ingenomen met de 

gedachtewisseling over het 

gebouwenbeleid van het Parlement die op 

11 juli 2017 heeft plaatsgevonden tussen 

de Begrotingscommissie, de secretaris-

generaal en de vicevoorzitters die bevoegd 

zijn voor het gebouwenbeleid van het 

Parlement; is van mening dat deze dialoog 

een continu proces moet zijn, met name in 

het licht van het komende debat in het 

Bureau over de renovatie van het 

Paul Henri Spaakgebouw; 

82. veroordeelt het gebrek aan 

transparantie en efficiëntie in het 

gebouwbeleid van de EU; is tegen elke 

verdere verspilling van openbare 

middelen en dringt aan op volledige 

transparantie naar de EU-burger toe met 

betrekking tot de uitgaven van de EU; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/69 

Amendement  69 

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 95 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

95. maakt alle verlagingen van de 

Raad ongedaan; 

95. beklemtoont dat de EDEO 

nutteloos en duur is gebleken; is van 

oordeel dat het buitenlands beleid een 

uitsluitend nationale bevoegdheid moet 

blijven, en dringt er derhalve op aan alle 

begrotingslijnen met betrekking tot de 

EDEO volledig te schrappen; 

Or. en 

 

 


