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28.5.2018 B8-0239/1 

Amendement  1 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 en eigen middelen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. spreekt zijn teleurstelling uit over 

het voorgestelde algemene niveau van het 

komende MFK, dat is vastgesteld op 1,1 

biljoen EUR, hetgeen neerkomt op 1,08 % 

van het bni van de EU-27 na aftrek van het 

Europees Ontwikkelingsfonds (momenteel 

0,03 % van het bni van de EU buiten de 

EU-begroting); onderstreept dat dit 

algemeen niveau, wat percentage van het 

bni betreft, in reële termen lager is dan het 

niveau van het huidige MFK, ondanks de 

extra financiering die nodig is voor nieuwe 

politieke prioriteiten en nieuwe 

uitdagingen voor de Unie; herinnert eraan 

dat het huidige MFK kleiner is dan zijn 

voorganger (het MFK 2007-2013) en 

ontoereikend is gebleken om de dringende 

behoeften van de Unie te financieren; 

4. neemt kennis van het voorgestelde 

algemene niveau van het komende MFK, 

dat is vastgesteld op 1,1 biljoen EUR, 

hetgeen neerkomt op 1,08 % van het bni 

van de EU-27 na aftrek van het Europees 

Ontwikkelingsfonds (momenteel 0,03 % 

van het bni van de EU buiten de EU-

begroting); onderstreept dat dit algemeen 

niveau, wat percentage van het bni betreft, 

in reële termen lager is dan het niveau van 

het huidige MFK, ondanks de extra 

financiering die nodig is voor nieuwe 

politieke prioriteiten en nieuwe 

uitdagingen voor de Unie; herinnert eraan 

dat het huidige MFK kleiner is dan zijn 

voorganger (het MFK 2007-2013) en 

ontoereikend is gebleken om de dringende 

behoeften van de Unie te financieren; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/2 

Amendement  2 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 en eigen middelen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. betreurt het feit dat dit voorstel 

rechtstreeks leidt tot een verlaging zowel 

van het niveau van het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid (GLB) als van dat van het 

cohesiebeleid, respectievelijk met 15 % en 

10 %; is met name gekant tegen elke 

ingrijpende bezuiniging die een negatieve 

impact zal hebben op de aard en 

doelstellingen zelf van deze 

beleidsterreinen, bijvoorbeeld de 

voorgestelde bezuinigingen voor het 

Cohesiefonds (45 %) of voor het Europees 

Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling (meer dan 25 %); 

heeft in verband hiermee vragen bij het 

voorstel het Europees Sociaal Fonds te 

verlagen met 6 %, ondanks het verruimde 

toepassingsgebied ervan en de opname van 

het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 

5. betreurt het feit dat dit voorstel 

rechtstreeks leidt tot een verlaging zowel 

van het niveau van het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid (GLB) als van dat van het 

cohesiebeleid, respectievelijk met 15 % en 

10 %; is met name gekant tegen elke 

ingrijpende bezuiniging die een negatieve 

impact zal hebben op de aard en 

doelstellingen zelf van deze 

beleidsterreinen, bijvoorbeeld de 

voorgestelde bezuinigingen voor het 

Cohesiefonds (45 %) of voor het Europees 

Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling (meer dan 25 %); 

spreekt zijn bezorgdheid uit over de 

versterkte koppeling tussen structurele 

hervormingen en het cohesiebeleid en is 

gekant tegen macro-economische 

voorwaarden die zouden kunnen leiden 

tot opschorting van betalingen of 

vastleggingen in het kader van de 

operationele programma's in een lidstaat 

die de landenspecifieke aanbevelingen 

niet opvolgt; heeft in verband hiermee 

vragen bij het voorstel het Europees 

Sociaal Fonds te verlagen met 6 %, 

ondanks het verruimde toepassingsgebied 

ervan en de opname van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/3 

Amendement  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 en eigen middelen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. herhaalt zijn krachtige standpunt 

met betrekking tot het vereiste niveau van 

financiering voor essentiële 

beleidsmaatregelen van de EU in het MFK 

2021-2027, om ervoor te zorgen dat de 

taak hiervan kan worden uitgevoerd en de 

doelstellingen ervan kunnen worden 

gerealiseerd; benadrukt in het bijzonder het 

verzoek om de financiering van het GLB 

en het cohesiebeleid voor de EU-27 ten 

minste te handhaven op het niveau van de 

begroting 2014-2020 in reële termen, met 

inachtneming van de algemene architectuur 

van deze beleidsterreinen, om de huidige 

begroting voor het Erasmus+-programma 

te verdrievoudigen, om de specifieke 

financiering voor kmo's en de aanpak van 

de jeugdwerkloosheid te verdubbelen, om 

het huidige budget voor onderzoek en 

innovatie met minstens 50 % te verhogen 

tot 120 miljard EUR, om het Life+-

programma te verdubbelen, om de 

investering via de financieringsfaciliteit 

voor Europese verbindingen aanzienlijk te 

verhogen en om te voorzien in aanvullende 

financiering voor veiligheid, migratie en 

externe betrekkingen; onderstreept 

bijgevolg zijn standpunt om het MFK 

2021-2027 vast te stellen op het niveau van 

1,3 % van het bni van de EU-27; 

6. herhaalt zijn krachtige standpunt 

met betrekking tot het vereiste niveau van 

financiering voor essentiële 

beleidsmaatregelen van de EU in het MFK 

2021-2027, om ervoor te zorgen dat de 

taak hiervan kan worden uitgevoerd en de 

doelstellingen ervan kunnen worden 

gerealiseerd; benadrukt in het bijzonder het 

verzoek om de financiering van het GLB 

en het cohesiebeleid voor de EU-27 ten 

minste te handhaven op het niveau van de 

begroting 2014-2020 in reële termen, met 

inachtneming van de algemene architectuur 

van deze beleidsterreinen, om de huidige 

begroting voor het Erasmus+-programma 

te verdrievoudigen, om de specifieke 

financiering voor kmo's en de aanpak van 

de jeugdwerkloosheid te verdubbelen, om 

het huidige budget voor onderzoek en 

innovatie met minstens 50 % te verhogen 

tot 120 miljard EUR, om het Life+-

programma te verdubbelen, en om de 

investering via de financieringsfaciliteit 

voor Europese verbindingen aanzienlijk te 

verhogen; benadrukt het belang van de 

financiering van projecten die een echte 

economische, sociale en ecologische 

meerwaarde voor de lidstaten opleveren, 

om ervoor te zorgen dat ze niet worden 

gebruikt voor de financiering van 

controversiële of verkwistende projecten, 

en van waarborgen van aanvullende 
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financiering voor veiligheid, migratie en 

externe betrekkingen; onderstreept 

bijgevolg zijn standpunt om het MFK 

2021-2027 vast te stellen op het niveau van 

1,3 % van het bni van de EU-27; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/4 

Amendement  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 en eigen middelen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. steunt de voorstellen van de 

Commissie inzake de hervorming van het 

EU-stelsel van eigen middelen, dat een 

zeer positieve inkomstencomponent vormt 

van het MFK 2021-2027-pakket; is daarom 

ingenomen met de voorgestelde invoering 

van drie nieuwe eigen middelen van de EU 

en de vereenvoudiging van de huidige 

eigenmiddelenbron op basis van de btw; 

onderstreept het feit dat deze voorstellen, 

die rechtstreeks gebaseerd zijn op de 

werkzaamheden van de interinstitutionele 

groep op hoog niveau inzake eigen 

middelen, ook deel uitmaakten van het 

pakket dat het Parlement als voorstel naar 

voren heeft geschoven in zijn resolutie van 

14 maart 2018; neemt met voldoening 

kennis van het feit dat deze nieuwe 

middelen overeenkomen met twee 

strategische doelstellingen van de Unie, 

namelijk een goede werking van de interne 

markt en de bescherming van het milieu en 

de strijd tegen de klimaatverandering; 

verwacht de steun van de Raad en de 

Commissie om de rol van het Parlement in 

de procedure voor de vaststelling van de 

eigen middelen te versterken; herhaalt 

nogmaals zijn standpunt dat de 

ontvangsten- en de uitgavenzijde van het 

volgende MFK tijdens de komende 

onderhandelingen moeten worden 

behandeld als één pakket en dat geen 

8. steunt de voorstellen van de 

Commissie inzake de hervorming van het 

EU-stelsel van eigen middelen, dat een 

zeer positieve inkomstencomponent vormt 

van het MFK 2021-2027-pakket; 

benadrukt dat het belangrijk is ervoor te 

zorgen dat de hervorming de Europese 

burgers niet met hogere kosten treft; is 

daarom ingenomen met de voorgestelde 

invoering van drie nieuwe eigen middelen 

van de EU en de vereenvoudiging van de 

huidige eigenmiddelenbron op basis van de 

btw, maar betreurt het voorstel om 20 % 

van de inkomsten van de regeling voor de 

handel in emissierechten aan de EU-

begroting toe te wijzen, aangezien deze 

uitsluitend voor de lidstaten gereserveerd 

moeten blijven; onderstreept het feit dat 

deze voorstellen, die rechtstreeks 

gebaseerd zijn op de werkzaamheden van 

de interinstitutionele groep op hoog niveau 

inzake eigen middelen, ook deel 

uitmaakten van het pakket dat het 

Parlement als voorstel naar voren heeft 

geschoven in zijn resolutie van 14 maart 

2018; neemt met voldoening kennis van 

het feit dat deze nieuwe middelen 

overeenkomen met twee strategische 

doelstellingen van de Unie, namelijk een 

goede werking van de interne markt en de 

bescherming van het milieu en de strijd 

tegen de klimaatverandering; verwacht de 
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akkoord met het Parlement over het MFK 

kan worden bereikt, als niet tegelijk 

vooruitgang wordt geboekt met betrekking 

tot de eigen middelen; 

steun van de Raad en de Commissie om de 

rol van het Parlement in de procedure voor 

de vaststelling van de eigen middelen te 

versterken; herhaalt nogmaals zijn 

standpunt dat de ontvangsten- en de 

uitgavenzijde van het volgende MFK 

tijdens de komende onderhandelingen 

moeten worden behandeld als één pakket 

en dat geen akkoord met het Parlement 

over het MFK kan worden bereikt, als niet 

tegelijk vooruitgang wordt geboekt met 

betrekking tot de eigen middelen; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/5 

Amendement  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 en eigen middelen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. neemt kennis van het voorstel van 

de Commissie voor de oprichting van een 

Europees stabilisatiemechanisme voor 

investeringen, als aanvulling van de 

stabilisatiefunctie van de nationale 

begrotingen in geval van grote 

asymmetrische schokken; is voornemens 

dit voorstel nauwkeurig te onderzoeken, 

met name wat de doelstellingen en het 

volume ervan betreft; 

13. verwerpt het voorstel van de 

Commissie voor de oprichting van een 

Europees stabilisatiemechanisme voor 

investeringen, aangezien dit zou kunnen 

betekenen dat aan de lidstaten macro-

economische voorwaarden worden 

opgelegd; benadrukt dat tot elke vorm van 

structurele hervorming moet worden 

goedgekeurd met de volledige instemming 

van de lidstaten, dat deze sociaal 

duurzaam moet zijn en op geen enkele 

wijze gericht mag zijn op loonmatiging; 

Or. en 

 

 


