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8.3.2018 A8-0048/4 

Amendement  4 

José Manuel Fernandes 

namens de PPE-Fractie 

Eider Gardiazabal Rubial 

namens de S&D-Fractie 

Gérard Deprez 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

49. pleit ervoor om hiertoe een speciale 

reserve aan te leggen aan de 

ontvangstenkant van de EU-begroting, die 

geleidelijk zal worden aangevuld met alle 

soorten van onvoorziene andere 

ontvangsten; is van mening dat deze 

reserve moet worden gebruikt om extra 

betalingsbehoeften te dekken, in het 

bijzonder die in het kader van de 

overkoepelende marge voor vastleggingen 

of de speciale MFK-instrumenten; 

49. pleit ervoor om hiertoe een speciale 

reserve aan te leggen in de EU-begroting, 

die geleidelijk zal worden aangevuld met 

alle soorten onvoorziene andere 

ontvangsten en die naar behoren wordt 

overgedragen om extra 

uitgavenmogelijkheden te creëren 

wanneer de behoefte hieraan zich 

voordoet; is van mening dat deze reserve 

moet worden toegewezen aan de speciale 

MFK-instrumenten en moet voorzien in 

extra aanvullingen, zowel in 

vastleggingen als in betalingen, indien de 
begrotingsautoriteit hiertoe besluit; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/5 

Amendement  5 

José Manuel Fernandes 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 69 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

69. verzoekt de Commissie in het 

volgende MFK de regels voor het gebruik 

van de financieringsinstrumenten te 

vereenvoudigen en te harmoniseren met het 

oog op een zo efficiënt mogelijke 

toepassing; neemt nota van een mogelijk 

voorstel, dat om een diepgaande discussie 

zou vragen, voor het in een enkel fonds 

bijeenbrengen van de 

financieringsinstrumenten op EU-niveau 

die onder centraal beheer staan; is van 

mening dat er een duidelijke structuur moet 

worden geboden met het oog op de keuze 

van de verschillende soorten 

financieringsinstrumenten voor de 

uiteenlopende beleidsgebieden en soorten 

acties en dat de betreffende 

financieringsinstrumenten nog steeds in 

afzonderlijke begrotingsonderdelen moeten 

worden opgenomen om duidelijkheid te 

bieden over de investeringen; onderstreept 

evenwel dat een dergelijke harmonisatie 

van de regels geen gevolgen kan hebben 

voor de financieringsinstrumenten die door 

de lidstaten worden beheerd in het kader 

van het cohesiebeleid of het extern 

optreden; 

69. verzoekt de Commissie in het 

volgende MFK de regels voor het gebruik 

van de financieringsinstrumenten te 

vereenvoudigen en te harmoniseren met het 

oog op het creëren van synergieën tussen 

de verschillende instrumenten en een zo 

efficiënt mogelijke toepassing; neemt nota 

van een mogelijk voorstel, dat om een 

diepgaande discussie zou vragen, voor het 

in een enkel fonds bijeenbrengen van de 

financieringsinstrumenten op EU-niveau 

die onder centraal beheer staan; is van 

mening dat er een duidelijke structuur moet 

worden geboden met het oog op de keuze 

van de verschillende soorten 

financieringsinstrumenten voor de 

uiteenlopende beleidsgebieden en soorten 

acties en dat de betreffende 

financieringsinstrumenten nog steeds in 

afzonderlijke begrotingsonderdelen moeten 

worden opgenomen om duidelijkheid te 

bieden over de investeringen; onderstreept 

evenwel dat een dergelijke harmonisatie 

van de regels geen gevolgen kan hebben 

voor de financieringsinstrumenten die door 

de lidstaten worden beheerd in het kader 

van het cohesiebeleid of het extern 

optreden; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/6 

Amendement  6 

José Manuel Fernandes 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 105 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

105. beklemtoont dat de middelen voor 

het extern optreden aanzienlijk moeten 

worden verhoogd, wil de Unie haar rol 

spelen in het kader van haar mondiale 

strategie en haar uitbreidings-, 

nabuurschaps- en ontwikkelingsbeleid en 

bij de omgang met noodsituaties; verwacht 

dat het volgende MFK tegemoetkomt aan 

de ongekend grote behoeften van de 

zuidelijke en oostelijke 

nabuurschapslanden die te maken hebben 

met conflicten en de gevolgen van de 

uitdagingen op het gebied van migratie en 

vluchtelingen; wil dat er meer middelen 

worden toegewezen met het oog op de 

toenemende behoefte aan humanitaire hulp 

na natuurrampen en door de mens 

veroorzaakte rampen, waarbij een kloof 

tussen vastleggingen en betalingen moet 

worden vermeden; is van mening dat de 

Unie haar bijdrage aan de Organisatie van 

de Verenigde Naties voor hulpverlening 

aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije 

Oosten (UNRWA) moet verhogen; 

105. beklemtoont dat de middelen voor 

het extern optreden aanzienlijk moeten 

worden verhoogd, wil de Unie haar rol 

spelen in het kader van haar mondiale 

strategie en haar uitbreidings-, 

nabuurschaps- en ontwikkelingsbeleid en 

bij de omgang met noodsituaties; verwacht 

dat het volgende MFK tegemoetkomt aan 

de ongekend grote behoeften van de 

zuidelijke en oostelijke 

nabuurschapslanden die te maken hebben 

met conflicten en de gevolgen van de 

uitdagingen op het gebied van migratie en 

vluchtelingen; wil dat er meer middelen 

worden toegewezen met het oog op de 

toenemende behoefte aan humanitaire hulp 

na natuurrampen en door de mens 

veroorzaakte rampen, waarbij een kloof 

tussen vastleggingen en betalingen moet 

worden vermeden; is van mening dat de 

Unie haar bijdrage aan de Organisatie van 

de Verenigde Naties voor hulpverlening 

aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije 

Oosten (UNRWA) moet verhogen; 

benadrukt bovendien de behoefte aan 

bijkomende hulpmiddelen om een 

investeringsplan voor Afrika te 

financieren om inclusieve groei en 

duurzame ontwikkeling te bevorderen, en 

zo enkele van de grondoorzaken van 
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irreguliere migratie aan te pakken; 

Or. en 

 

 


