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19.10.2017 A8-0299/70 

Amendement  70 

Jonathan Arnott 

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 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. spreekt zijn politieke steun uit voor 

de oprichting van het Europees 

Solidariteitskorps (ESC) en is ingenomen 

met het wetgevingsvoorstel van de 

Commissie op dit gebied; is evenwel van 

mening dat, in afwachting van een besluit 

over de financiering van het Europees 

Solidariteitskorps en de aanneming van 

de desbetreffende verordening 

overeenkomstig de gewone 

wetgevingsprocedure, er hiervoor geen 

financiering mag worden opgenomen in de 

begroting 2018; besluit daarom dat de 

desbetreffende kredieten en 

herschikkingen, die de Commissie in de 

ontwerpbegroting (OB) 2018 heeft 

opgenomen, momenteel moeten worden 

teruggedraaid omdat het besluit over de 

begroting 2018 geenszins mag 

vooruitlopen op het resultaat van de 

wetgevingsonderhandelingen; blijft erbij 

het besluit betreffende de financiering van 

het Europees Solidariteitskorps 

onmiddellijk via een gewijzigde begroting 

in de begroting van volgend jaar te 

integreren indien de onderhandelingen 

over de desbetreffende verordening niet 

zijn afgerond vóór het einde van de 

begrotingsprocedure 2018;  

5. is gekant tegen de oprichting van 

het Europees Solidariteitskorps (ESC) en 

verwerpt het wetgevingsvoorstel van de 

Commissie op dit gebied; is van mening 

dat hiervoor geen financiering mag worden 

opgenomen in de begroting 2018; besluit 

daarom dat de desbetreffende kredieten en 

herschikkingen, die de Commissie in de 

ontwerpbegroting (OB) 2018 heeft 

opgenomen, definitief moeten worden 

teruggedraaid;  

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/71 

Amendement  71 

Jonathan Arnott 

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 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; 

Schrappen 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/72 

Amendement  72 

Jonathan Arnott, 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 61 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 61 bis. dringt, gezien de recente 

onthullingen met betrekking tot de 

reiskosten van leden van de Commissie, 

aan op meer verantwoording door ervoor 

te zorgen dat deze informatie openbaar 

wordt gemaakt; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/73 

Amendement  73 

Jonathan Arnott 

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 84 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 84 bis. is ervan overtuigd dat het geen 

goed idee was de fracties vrij te stellen van 

eerdere doelstellingen inzake 

personeelsinkrimping, en verzet zich 

bovendien tegen het besluit om de fracties 

76 extra posten toe te kennen die worden 

gecompenseerd door inkrimpingen bij de 

administratie; dringt er daarom op aan 

het aantal posten voor de fracties met 76 

te verlagen en een personeelsinkrimping 

van 5 % toe te passen; 

Or. en 

 

 


