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8.3.2018 A8-0048/40 

Amendement  40 

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 

Overweging D bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  D bis. overwegende dat elke verhoging 

van de begroting van de Unie niet mag 

leiden tot een stijging van de totale 

overheidsuitgaven in de EU en bijgevolg 

vooral moet worden verwezenlijkt door de 

overdracht aan de EU van bevoegdheden 

en acties die tot op heden op nationaal 

niveau door de lidstaten werden 

uitgevoerd en door terbeschikkingstelling 

van de overeenkomstige kredieten; 

overwegende dat dit moet leiden tot een 

grotere doeltreffendheid en Europese 

meerwaarde;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/41 

Amendement  41 

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 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  7 bis. is van mening dat de omvang van 

de financiering in de volgende 

programmeringsperiode voor het 

bestaande EU-beleid en de vervolgende 

uitgavenprogramma’s moeten worden 

vastgesteld op basis van een grondige, 

kritische beoordeling door de Commissie 

van de uitvoering en de doeltreffendheid 

van de bestaande financiële programma’s 

en instrumenten en een evaluatie van de 

toegevoegde waarde die zij genereren, als 

onderdeel van een alomvattende toetsing 

van de overheidsuitgaven, zoals bij 

verscheidene gelegenheden door de 

Rekenkamer is voorgesteld;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/42 

Amendement  42 

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 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. dringt daarom aan op voortdurende 

steun voor het bestaande beleid, in het 

bijzonder de gevestigde en in de Verdragen 

verankerde EU-beleidsgebieden, met name 

het gemeenschappelijk landbouw- en 

visserijbeleid en het cohesiebeleid, 

aangezien de EU-burgers dankzij dit beleid 

van de concrete voordelen van het 

Europese project kunnen profiteren; 

verwerpt elke poging om deze 

beleidsgebieden opnieuw te nationaliseren, 

aangezien dit de financiële lasten voor de 

belastingbetaler en de consument niet zou 

verlagen noch tot betere resultaten zou 

leiden, maar in plaats daarvan de groei, de 

solidariteit en de werking van de 

eengemaakte markt zou belemmeren en de 

verschillen en de ongelijkheid tussen 

regio's en economische sectoren zou doen 

toenemen; is voornemens voor de EU-27 

hetzelfde financieringsniveau voor deze 

beleidsgebieden te waarborgen in de 

volgende programmeringsperiode, en 

tegelijkertijd de doeltreffendheid ervan 

verder te verbeteren en de bijbehorende 

procedures te vereenvoudigen;  

8. dringt daarom aan op voortdurende 

steun voor het bestaande beleid, in het 

bijzonder de gevestigde en in de Verdragen 

verankerde EU-beleidsgebieden, met name 

het gemeenschappelijk landbouw- en 

visserijbeleid en het cohesiebeleid, 

aangezien de EU-burgers dankzij dit beleid 

van de concrete voordelen van het 

Europese project kunnen profiteren; 

verwerpt elke poging om deze 

beleidsgebieden opnieuw te nationaliseren, 

aangezien dit de financiële lasten voor de 

belastingbetaler en de consument niet zou 

verlagen noch tot betere resultaten zou 

leiden, maar in plaats daarvan de groei, de 

solidariteit en de werking van de 

eengemaakte markt zou belemmeren en de 

verschillen en de ongelijkheid tussen 

regio's en economische sectoren zou doen 

toenemen; is voornemens voor de EU-27 

een adequaat financieringsniveau voor 

deze beleidsgebieden te waarborgen in de 

volgende programmeringsperiode, en 

tegelijkertijd de doeltreffendheid ervan 

verder te verbeteren en de bijbehorende 

procedures te vereenvoudigen; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/43 

Amendement  43 

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 19 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  19 bis. verzoekt de Unie haar budgettaire 

flexibiliteit te verhogen teneinde haar 

reactie op plotselinge crises en 

onvoorziene gebeurtenissen te verbeteren, 

en wijst er daarom op dat over andere 

uitgaven, met uitzondering van de 

uitgaven aan beleid en programma’s die 

voorspelbaarheid en een meerjarig 

financieel kader vereisen, zoals het 

gemeenschappelijk landbouw- en 

visserijbeleid en het cohesiebeleid, 

alsmede de programma’s voor onderzoek 

en innovatie, voor infrastructuur op het 

gebied van vervoer, de digitale economie 

en de energiesector, voor defensie, voor de 

opleiding, de werkgelegenheid en de 

mobiliteit van jonge studenten en 

leerlingen, en ter bevordering van het 

concurrentievermogen van 

ondernemingen en kleine en middelgrote 

ondernemingen, jaarlijks moet worden 

besloten en gestemd;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/44 

Amendement  44 

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 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. onderstreept daarom dat de duur 

van het MFK geleidelijk moet evolueren in 

de richting van een periode van vijf plus 

vijf jaar in combinatie met een verplichte 

tussentijdse herziening; verzoekt de 

Commissie een duidelijk voorstel uit te 

werken tot vaststelling van methoden voor 

de praktische uitvoering van een financieel 

kader van vijf plus vijf jaar; is ervan 

overtuigd dat een MFK voor slechts één 

periode van vijf jaar niet in overweging 

kan worden genomen gezien de ernstige 

belemmeringen die dit zou opleveren ten 

aanzien van de vereisten inzake 

programmering en tenuitvoerlegging op 

verschillende EU-beleidsgebieden; 

22. onderstreept daarom dat de duur 

van het MFK geleidelijk moet evolueren in 

de richting van een periode van vijf plus 

vijf jaar in combinatie met een verplichte 

tussentijdse herziening; verzoekt de 

Commissie een duidelijk voorstel uit te 

werken tot vaststelling van methoden voor 

de praktische uitvoering van een financieel 

kader van vijf plus vijf jaar;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/45 

Amendement  45 

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 72 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

72. is daarom van mening dat de 

huidige voorstelling van de rubrieken op 

een aantal punten verbetering behoeft, 

maar verzet zich tegen 

ongerechtvaardigde radicale 

veranderingen; stelt daarom de volgende 

structuur voor het MFK na 2020 voor:  

Schrappen 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/46 

Amendement  46 

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 86 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

86. acht het garanderen van een 

duurzame en betaalbare 

energievoorziening in Europa essentieel; 

dringt daarom aan op voortdurende 

ondersteuning van investeringen die de 

diversificatie van energiebronnen en -

trajecten garanderen, de energiezekerheid 

en de onafhankelijkheid op energiegebied 

vergroten en de energie-efficiëntie en het 

gebruik van hernieuwbare energie 

verhogen, onder meer in het kader van 

CEF-Energie; benadrukt met name hoe 

belangrijk het is te zorgen voor 

uitgebreide steun, in het bijzonder voor 

koolstofintensieve regio's, de 

energietransitie, de overschakeling naar 

een koolstofarme economie, de 

modernisering van de 

elektriciteitsopwekking, de verbetering 

van grensoverschrijdende interconnecties 

en de uitrol van slimme 

elektriciteitsnetten, technologieën voor 

CO2-afvang, -opslag en -benutting, en de 

modernisering van de stadsverwarming; is 

dan ook van mening dat de transformatie 

van de energiesector gezien de 

klimaatdoelstellingen moet worden 

ondersteund, met name in regio's en 

landen die van kolen afhankelijk zijn, om 

daadwerkelijk bij te dragen tot een 

86. acht het garanderen van een 

schone, stabiele en concurrerende 

energievoorziening in Europa essentieel; 

dringt daarom aan op voortdurende 

ondersteuning van duurzame investeringen 

die hernieuwbare energiebronnen 

stimuleren, energie-efficiëntie verbeteren 

als een eerste brandstof, de 

energiezekerheid en de onafhankelijkheid 

van ingevoerde energie verhogen en 

nieuwe en innovatieve energie- en 

industriële technologieën ondersteunen die 

stroken met de klimaattoezeggingen van 

Europa voor de lange termijn;  
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strategische transitie naar een 

emissiearme economie; dringt aan op de 

oprichting van een globaal fonds om een 

eerlijke transitie te ondersteunen, met 

name door de ontwikkeling en toepassing 

van hernieuwbare energiebronnen, 

oplossingen voor energie-efficiëntie, 

energieopslag, oplossingen en 

infrastructuur voor elektrische mobiliteit, 

modernisering van de 

elektriciteitsproductie en -netten, 

geavanceerde technologieën voor 

energieopwekking, waaronder 

koolstofafvang en -opslag (CCS), 

koolstofafvang en -benutting (CCU) en 

kolenvergassing, modernisering van de 

stadsverwarming, o.a. door zeer efficiënte 

warmtekrachtkoppeling, vroegtijdige 

aanpassing aan toekomstige 

milieunormen en herstructurering van 

energie-intensieve sectoren, alsook door 

het aanpakken van de maatschappelijke, 

economische en milieugevolgen;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/47 

Amendement  47 

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 90 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

90. acht het van het grootste belang 

dat het financieringsniveau van het 

cohesiebeleid voor de EU-27 na 2020 ten 

minste wordt gehandhaafd op het niveau 

van de begroting voor 2014-2020 tegen 

constante prijzen; benadrukt dat het bbp 

een van de parameters moet blijven voor de 

toewijzing van middelen in het kader van 

het cohesiebeleid, maar is van mening dat 

dit moet worden aangevuld met een reeks 

sociale, milieu- en demografische 

indicatoren om beter rekening te houden 

met nieuwe vormen van ongelijkheid 

tussen en binnen regio's in alle lidstaten; is 

bovendien voorstander van handhaving in 

de nieuwe programmeringsperiode van de 

elementen die het cohesiebeleid in het 

huidige MFK moderner en meer 

resultaatgericht hebben gemaakt, namelijk 

de thematische concentratie, de ex-

antevoorwaarden, het prestatiekader en de 

koppeling met economische governance;  

90. is van mening dat het cohesiebeleid 

van de EU-27 voor de periode na 2020 

adequate financiering moet krijgen op 

grond van een analyse van de behoeften 

en rekening houdend met de evaluatie van 

de tenuitvoerlegging van het beleid; 

benadrukt dat het bbp een van de 

parameters moet blijven voor de toewijzing 

van middelen in het kader van het 

cohesiebeleid, maar is van mening dat dit 

moet worden aangevuld met een reeks 

sociale, milieu- en demografische 

indicatoren om beter rekening te houden 

met nieuwe vormen van ongelijkheid 

tussen en binnen regio's in alle lidstaten; is 

bovendien voorstander van handhaving in 

de nieuwe programmeringsperiode van de 

elementen die het cohesiebeleid in het 

huidige MFK moderner en meer 

resultaatgericht hebben gemaakt, namelijk 

de thematische concentratie, de ex-

antevoorwaarden, het prestatiekader en de 

koppeling met economische governance; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/48 

Amendement  48 

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 94 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

94. benadrukt met name dat er 

doorlopend behoefte is aan de bestrijding 

van de jeugdwerkloosheid en uitsluiting, in 

het bijzonder onder jongeren die geen 

onderwijs of een opleiding volgen en geen 

baan hebben (NEET's), in het kader van 

een brede benadering van het jeugdbeleid 

op EU-niveau; dringt daarom aan op een 

verdubbeling van de middelen voor het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en op 

volledige tenuitvoerlegging van de 

jongerengarantie van de EU, waarbij een 

snelle en vereenvoudigde besteding van de 

middelen wordt gewaarborgd, alsook een 

permanente, stabiele financiering in de 

volgende programmeringsperiode; 

onderstreept de noodzaak van een betere 

regelgeving om niet-discriminerende 

deelname aan het programma door 

jongeren die door hun sociaaleconomische 

achtergrond kansarm zijn, te waarborgen; 

is van mening dat investeringen ter 

bevordering van onderwijs en opleiding, in 

het bijzonder de ontwikkeling van digitale 

geletterdheid, tot de topprioriteiten van de 

EU blijven behoren; stelt met klem dat uit 

dit programma geen uitgaven mogen 

worden gefinancierd die voordien werden 

gedekt uit de nationale begrotingen;  

94. benadrukt met name dat er 

doorlopend behoefte is aan de bestrijding 

van de jeugdwerkloosheid en uitsluiting, in 

het bijzonder onder jongeren die geen 

onderwijs of een opleiding volgen en geen 

baan hebben (NEET's), in het kader van 

een brede benadering van het jeugdbeleid 

op EU-niveau; dringt daarom aan op een 

aanzienlijke versterking van de 

initiatieven om de jeugdwerkgelegenheid 

te stimuleren, alsmede op volledige 

tenuitvoerlegging van de jongerengarantie 

van de EU, waarbij een snelle en 

vereenvoudigde besteding van de middelen 

wordt gewaarborgd alsook een permanente, 

stabiele financiering in de volgende 

programmeringsperiode; onderstreept de 

noodzaak van een betere regelgeving om 

niet-discriminerende deelname aan het 

programma door jongeren die door hun 

sociaaleconomische achtergrond kansarm 

zijn, te waarborgen; is van mening dat 

investeringen ter bevordering van 

onderwijs en opleiding, in het bijzonder de 

ontwikkeling van digitale geletterdheid, tot 

de topprioriteiten van de EU blijven 

behoren; stelt met klem dat uit dit 

programma geen uitgaven mogen worden 

gefinancierd die voordien werden gedekt 

uit de nationale begrotingen; 
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Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/49 

Amendement  49 

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 98 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

98. verzoekt de Commissie een vervolg 

te geven aan het project "Interrailpas voor 

Europa voor achttienjarigen" en voor het 

volgende MFK een specifiek programma 

uit te werken met voldoende jaarlijkse 

kredieten om alle aanvragen voor een 

gratis treinabonnement van jonge 

Europeanen die in een bepaald jaar 18 

worden te bekostigen; onderstreept dat een 

dergelijk project een belangrijk onderdeel 

zou worden bij het versterken van het 

Europese bewustzijn en de Europese 

identiteit, met name met het oog op 

dreigingen zoals het populisme en de 

verspreiding van misleidende informatie; 

wijst er nogmaals op dat van de Commissie 

wordt verwacht dat zij een goede 

rechtsgrond voorstelt, om te kunnen 

bereiken wat met een dergelijk programma 

wordt beoogd;  

98. verzoekt de Commissie een vervolg 

te geven aan het project "Interrailpas voor 

Europa" en voor het volgende MFK een 

specifiek programma uit te werken met 

voldoende jaarlijkse kredieten om alle 

aanvragen voor een gratis treinabonnement 

van jonge Europeanen in een brede 

leeftijdsgroep, die sociaal en geografisch 

inclusief is, altijd gekoppeld aan 

educatieve doelstellingen, gebaseerd op 

multimodaal en koolstofvrij vervoer, en 
een financiële bijdrage van de 

begunstigden verlangt als bewijs van 

betrokkenheid bij het project; onderstreept 

dat een dergelijk project een belangrijk 

onderdeel zou worden bij het versterken 

van het Europese bewustzijn en de 

Europese identiteit, met name met het oog 

op dreigingen zoals het populisme en de 

verspreiding van misleidende informatie; 

wijst er nogmaals op dat van de Commissie 

wordt verwacht dat zij een goede 

rechtsgrondslag voorstelt, om te kunnen 

bereiken wat met een dergelijk programma 

wordt beoogd en benadrukt dat dit 

programma niet ten koste mag gaan van 

de begroting van andere bestaande 

succesvolle EU-programma's; 

Or. en 
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