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7.3.2018 A8-0048/160 

Amendement  160 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

namens de EFDD-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 96 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

96. beveelt aan een door de Commissie 

te beheren intern Europees fonds voor 

democratie op te zetten voor meer steun 

aan maatschappelijke organisaties en 

ngo's die werken op het gebied van 

democratie en mensenrechten; 

96. Schrappen 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/161 

Amendement  161 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

namens de EFDD-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 moeten worden 

teruggeschroefd en dat de aldus 

uitgespaarde middelen aan de lidstaten 

moeten worden teruggegeven, aangezien 

extern beleid een voorbehouden 

bevoegdheid van de natiestaten is; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/162 

Amendement  162 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

namens de EFDD-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 113 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

113. is van mening dat het volgende 

MFK de oprichting van een Europese 

defensie-unie moet ondersteunen; kijkt na 

de aankondigingen van de Commissie ter 

zake uit naar de desbetreffende 

wetgevingsvoorstellen, waaronder een 

specifiek EU-programma voor 

defensieonderzoek en een industrieel 

ontwikkelingsprogramma, aangevuld met 

investeringen van de lidstaten in 

gezamenlijk uitrusting; bevestigt in deze 

context zijn sterke overtuiging dat extra 

politieke prioriteiten gepaard moeten 

gaan met extra financiële middelen; 

herinnert eraan dat een sterkere 

samenwerking op defensiegebied, de 

bundeling van onderzoeksinspanningen 

en uitrusting en het terugdringen van 

overlappingen de strategische autonomie 

en het concurrentievermogen van de 

Europese defensie-industrie zullen 

vergroten en tot aanzienlijke 

efficiëntiewinsten zullen leiden, die vaak 

op ongeveer 26 miljard EUR per jaar 

worden geschat;  

113. is van mening dat het volgende 

MFK de oprichting van een Europese 

defensie-unie niet mag ondersteunen, 

aangezien de burgers dit project 

meermaals hebben afgewezen; 

beklemtoont dat als de Commissie een 

dergelijk project toch doordrukt, het in elk 

deelnemend land aan een referendum 

moet worden onderworpen; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/163 

Amendement  163 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

namens de EFDD-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 114 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

114. vraagt om een herbeoordeling van 

alle uitgaven voor externe veiligheid, nu er 

meer aandacht is voor veiligheid en 

defensie in de Unie; ziet met name uit naar 

een hervorming van het 

Athenamechanisme en van de 

Vredesfaciliteit voor Afrika na de 

opneming van het EOF in de begroting; is 

ingenomen met de recente verbintenissen 

van de lidstaten in het kader van de 

permanente gestructureerde samenwerking 

en vraagt de vicevoorzitter van de 

Commissie/hoge vertegenwoordiger van de 

Unie voor buitenlandse zaken en 

veiligheidsbeleid (VV/HV) en de 

Commissie de toekomstige financiering 

daarvan toe te lichten;  dringt aan op een 

vervolgprogramma voor het instrument 

voor bijdrage aan stabiliteit en vrede dat 

gericht is op crisisrespons en 

capaciteitsopbouw voor veiligheid en 

ontwikkeling, waarbij een juridisch solide 

oplossing voor de militaire 

capaciteitsopbouw moet worden 

gevonden; 

114. vraagt om een herbeoordeling van 

alle uitgaven voor externe veiligheid, nu er 

meer aandacht is voor veiligheid en 

defensie in de Unie; ziet met name uit naar 

een hervorming van het 

Athenamechanisme en van de 

Vredesfaciliteit voor Afrika na de 

opneming van het EOF in de begroting; is 

ingenomen met de recente verbintenissen 

van de lidstaten in het kader van de 

permanente gestructureerde samenwerking 

en vraagt de vicevoorzitter van de 

Commissie/hoge vertegenwoordiger van de 

Unie voor buitenlandse zaken en 

veiligheidsbeleid (VV/HV) en de 

Commissie de toekomstige financiering 

daarvan toe te lichten;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/164 

Amendement  164 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

namens de EFDD-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 116 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

116. is van mening dat een sterk, goed 

werkend en hoogwaardig openbaar bestuur 

onmisbaar is voor de uitvoering van het 

Uniebeleid en voor het herwinnen van het 

vertrouwen van en het intensiveren van de 

dialoog met de organisaties van het 

maatschappelijk middenveld en de burgers 

op alle niveaus; beklemtoont in dat 

verband de rol van de instellingen met 

democratisch gekozen leden; herinnert 

eraan dat de instellingen, organen en 

agentschappen van de EU de beoogde 

verlaging van het aantal personeelsleden 

met 5 % volgens de Rekenkamer hebben 

bereikt; is van oordeel dat er geen verdere 

horizontale inkrimping van deze aard mag 

worden toegepast; geeft aan sterk te zijn 

gekant tegen een herhaling van de 

zogenaamde herschikkingspool voor 

agentschappen; 

116. is van mening dat een sterk, goed 

werkend en hoogwaardig openbaar bestuur 

onmisbaar is voor de uitvoering van het 

Uniebeleid en voor het herwinnen van het 

vertrouwen van en het intensiveren van de 

dialoog met de organisaties van het 

maatschappelijk middenveld en de burgers 

op alle niveaus; beklemtoont in dat 

verband de rol van de instellingen met 

democratisch gekozen leden; herinnert 

eraan dat de instellingen, organen en 

agentschappen van de EU de beoogde 

verlaging van het aantal personeelsleden 

met 5 % volgens de Rekenkamer hebben 

bereikt; is van oordeel dat er geen verdere 

horizontale inkrimping van deze aard mag 

worden toegepast;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/165 

Amendement  165 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

namens de EFDD-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 117 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  117 bis. benadrukt dat alle 

agentschappen grondig moeten worden 

doorgelicht om de kosten en het nut ervan 

te beoordelen; wijst er bijvoorbeeld op dat 

het Bureau van de Europese Unie voor de 

grondrechten in 2015 21 229 000 EUR 

kostte, zonder dat duidelijk werd gemaakt 

waarvoor het bureau zulke sommen geld 

nodig heeft; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/166 

Amendement  166 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

namens de EFDD-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 118 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

118. is van mening dat binnen de EU-

instellingen en -organen sprake moet zijn 

van zowel een geografisch als een 

genderevenwicht; 

118. is van mening dat binnen de EU-

instellingen en -organen sprake moet zijn 

van zowel een geografisch als een 

genderevenwicht, voor zover verdienste en 

bekwaamheid hierdoor niet naar de 

achtergrond worden verdrongen; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/167 

Amendement  167 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

namens de EFDD-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 119 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

119. verzoekt de Commissie een 

regeling voor te stellen die inhoudt dat 

lidstaten die de in artikel 2 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

(VEU) verankerde waarden niet 

eerbiedigen, hiervan financiële gevolgen 

kunnen ondervinden; waarschuwt 

evenwel dat de eindbegunstigden van de 

EU-begroting op geen enkele wijze 

kunnen worden aangesproken op 

overtredingen van de regels waarvoor zij 

niet verantwoordelijk zijn; is er daarom 

van overtuigd dat de begroting van de 

Unie niet het juiste instrument is om op te 

treden tegen de niet-naleving van artikel 2 

VEU en dat eventuele financiële gevolgen 

los van de begrotingsuitvoering door de 

lidstaat moeten worden gedragen; 

Schrappen 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/168 

Amendement  168 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

namens de EFDD-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 130 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

130. is van mening dat het 

unanimiteitsvereiste voor de vaststelling 

van de MFK-verordening het proces echt 

belemmert; verzoekt de Europese Raad in 

dit verband de passerellebepaling in 

artikel 312, lid 2, VWEU toe te passen om 

de vaststelling van de MFK-verordening 

bij gekwalificeerde meerderheid mogelijk 

te maken; herinnert er voorts aan dat ook 

de algemene passerelleclausule in 

artikel 48, lid 7, VEU in werking kan 

worden gesteld, teneinde de gewone 

wetgevingsprocedure toe te passen; 

benadrukt dat een overstap naar 

stemming met gekwalificeerde 

meerderheid voor de vaststelling van de 

MFK-verordening in overeenstemming 

zou zijn met het besluitvormingsproces 

voor de goedkeuring van praktisch alle 

meerjarige EU-programma's en met de 

jaarlijkse procedure voor de goedkeuring 

van de EU-begroting; 

130. merkt op dat elke lidstaat inspraak 

moet hebben in de vaststelling van de 

MFK-verordening; stipt aan dat de MFK-

verordening vrijwel het enige meerjarige 

programma is dat wordt vastgesteld 

middels een procedure waarbij elke stem 

telt; wijst in dit verband op het unieke 

karakter van de MFK-verordening; merkt 

op dat dit komt door het uiterst grote 

belang, het langetermijnperspectief en de 

overkoepelende aard van deze 

verordening; is dan ook van mening dat 

het unanimiteitsvereiste absoluut 

noodzakelijk blijft; 

Or. en 

 

 


