
 

AM\1100077NL.doc  PE585.330v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

4.7.2016 A8-0224/11 

Amendement  11 

Ernest Maragall 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het 

Parlement in afwachting van het Commissievoorstel 

2015/2353(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15.  beklemtoont dat de nieuwe 

Commissie in reactie op dit nijpende 

probleem in 2014 voorstellen heeft gedaan 

voor een investeringsplan voor Europa en 

voor de oprichting van het EFSI, ter 

mobilisering van 315 miljard EUR voor 

nieuwe investeringen in de reële economie; 

verklaart opnieuw veel waarde te hechten 

aan het EFSI, waarvan een krachtige en 

gerichte impuls wordt verwacht aan 

economische sectoren die groei en 

werkgelegenheid bevorderen; neemt er 

nota van dat een aantal projecten reeds 

goedgekeurd is en zich in de 

implementatiefase bevindt; wijst erop dat 

de garantie van de Unie voor het EFSI 

gedekt wordt door een met middelen van 

de EU-begroting gefinancierd 

garantiefonds ten belope van 8 miljard 

EUR; 

15.  beklemtoont dat de nieuwe 

Commissie in reactie op dit nijpende 

probleem in 2014 voorstellen heeft gedaan 

voor een investeringsplan voor Europa en 

voor de oprichting van het EFSI, ter 

mobilisering van 315 miljard EUR voor 

nieuwe investeringen in de reële economie; 

neemt er nota van dat een aantal projecten 

reeds goedgekeurd is en zich in de 

implementatiefase bevindt; wijst erop dat 

de garantie van de Unie voor het EFSI 

gedekt wordt door een met middelen van 

de EU-begroting gefinancierd 

garantiefonds ten belope van 8 miljard 

EUR; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/12 

Amendement  12 

Ernest Maragall 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het 

Parlement in afwachting van het Commissievoorstel 

2015/2353(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 42 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

42.  steunt enerzijds vol overtuiging de 

stevige politieke en financiële 

ondersteuning van het EFSI, maar vindt 

tegelijkertijd dat de EU-begroting niet 

moet worden gebruikt voor de financiering 

van nieuwe initiatieven indien dat ten koste 

zou gaan van bestaande EU-programma's 

en -maatregelen; blijft bij zijn steun voor 

het volledig compenseren van de EFSI-

gerelateerde kortingen op de middelen voor 

Horizon 2020 en de financieringsfaciliteit 

voor Europese verbindingen, teneinde deze 

programma's in staat te stellen hun nog 

maar twee jaar geleden overeengekomen 

doelstellingen te verwezenlijken en de 

Unie in staat te stellen haar doelstellingen 

inzake onderzoek en innovatie te 

verwezenlijken; onderstreept in dit verband 

dat het financieringsniveau van de andere 

programma's onder subrubriek 1a 

("Concurrentievermogen voor groei en 

banen") niet door deze compensatie mogen 

worden getroffen, aangezien zij een 

onbetwistbare bijdrage leveren aan de 

groei, de werkgelegenheid en het 

concurrentievermogen; meent dat de 

marges onder subrubriek 1a niet volstaan 

om in deze behoeften te voorzien, en 

vraagt daarom dat het plafond voor deze 

subrubriek wordt verhoogd; 

42.  benadrukt daarom dat een 

maximalistische benadering van de 

herziening van het MFK kan leiden tot 

een verhoging van het MFK tot aan het 

maximum van de eigen middelen (1,29% 

van het bni van de EU aan 

vastleggingen), wat zou neerkomen op een 

stijging van ongeveer 150 miljard EUR 

aan investeringen om de Europa 2020-

doelstellingen te verwezenlijken en de 

internationale verbintenissen van de EU 

na te komen, zoals de COP21 en de 

doelstellingen die na de 

millenniumdoelstellingen voor 

ontwikkeling komen; herhaalt dus zijn 

standpunt dat het oorspronkelijke voorstel 

van de Commissie, dat daarna met 

85 miljard EUR is gekort, onvoldoende 

was ter financiering van de bestaande 

beleidsprioriteiten in verband met de EU-

strategie voor slimme, duurzame en 

inclusieve groei, de nieuwe taken waarin 

het Verdrag van Lissabon voorziet, of 

onvoorziene gebeurtenissen, om nog niet 

te spreken van de politieke doelstellingen 

en verbintenissen van de Europese Raad 

zelf; denkt dan ook dat het resultaat van 

de herziening logischerwijs ergens tussen 

de bovengenoemde onder- en de 

bovengrens zal liggen; steunt enerzijds vol 
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overtuiging de stevige politieke en 

financiële ondersteuning van het EFSI, 

maar vindt tegelijkertijd dat de EU-

begroting niet moet worden gebruikt voor 

de financiering van nieuwe initiatieven 

indien dat ten koste zou gaan van 

bestaande EU-programma's en -

maatregelen; blijft bij zijn steun voor het 

volledig compenseren van de EFSI-

gerelateerde kortingen op de middelen voor 

Horizon 2020 en de financieringsfaciliteit 

voor Europese verbindingen, teneinde deze 

programma's in staat te stellen hun nog 

maar twee jaar geleden overeengekomen 

doelstellingen te verwezenlijken en de 

Unie in staat te stellen haar doelstellingen 

inzake onderzoek en innovatie te 

verwezenlijken; onderstreept in dit verband 

dat het financieringsniveau van de andere 

programma's onder subrubriek 1a 

("Concurrentievermogen voor groei en 

banen") niet door deze compensatie mogen 

worden getroffen, aangezien zij een 

onbetwistbare bijdrage leveren aan de 

groei, de werkgelegenheid en het 

concurrentievermogen; meent dat de 

marges onder subrubriek 1a niet volstaan 

om in deze behoeften te voorzien, en 

vraagt daarom dat het plafond voor deze 

subrubriek wordt verhoogd; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/13 

Amendement  13 

Ernest Maragall 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het 

Parlement in afwachting van het Commissievoorstel 

2015/2353(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  47 bis.  herhaalt dat maatregelen om 

humanitaire problemen aan te pakken 

niet ten laste mogen komen van de EU-

middelen voor ontwikkelingsbeleid of ten 

koste mogen gaan van beleidsmaatregelen 

op andere gebieden; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/14 

Amendement  14 

Ernest Maragall 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het 

Parlement in afwachting van het Commissievoorstel 

2015/2353(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  47 ter.  is van mening dat nieuwe 

beleidsprioriteiten niet mogen worden 

voorgesteld ten koste van de 

overeengekomen programma's van het 

huidige MFK, zoals Horizon 2020, CEF, 

Cosme, Galileo en Copernicus, die 

volledig moeten worden uitgevoerd, en 

evenmin ten laste mogen komen van de 

vooraf toegewezen nationale bedragen; 

wijst evenwel op het feit dat de begroting 

voor ITER groter is dan die voor enige 

andere O&O-investering op het gebied 

van energie; betreurt ten zeerste dat 

sommige lidstaten zich genoodzaakt zien 

hun financieringsprioriteiten voor 

onderzoek te herzien als gevolg van de 

sterke stijging van de kosten voor het 

ITER-project; benadrukt dat het 

Parlement heeft besloten de jaarrekening 

2014 van ITER nog niet goed te keuren 

wegens wanbeheer, vertragingen en 

buitensporige kosten; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/15 

Amendement  15 

Ernest Maragall 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het 

Parlement in afwachting van het Commissievoorstel 

2015/2353(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  47 quater.  is er vast van overtuigd dat 

ITER de grootste verkeerde EU-

investering in O&O op het gebied van 

energie is; dringt erop aan dat de 

investeringen ten behoeve van ITER 

worden stopgezet en dat deze middelen 

worden toegewezen aan de ontwikkeling 

en invoering van oplossingen op het 

gebied van duurzame energie die reeds 

beschikbaar zijn, of in de nabije toekomst 

beschikbaar zullen zijn, om een effectieve 

bijdrage te leveren aan de verwezenlijking 

van de doelstellingen voor 2020 op het 

gebied van klimaat en energie; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/16 

Amendement  16 

Ernest Maragall 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het 

Parlement in afwachting van het Commissievoorstel 

2015/2353(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  47 quinquies.  vraagt om meer financiële 

ondersteuning voor de drie Europese 

programma's die rechtstreeks betrekking 

hebben op de burger (Creatief Europa, 

Europa voor de burger en Erasmus+), 

omdat deze programma's nieuwe 

subsidielijnen bevatten om in te spelen op 

de huidige situatie met betrekking tot de 

integratie van en onderwijs voor 

vluchtelingen, en een hoofdrol spelen bij 

acties onder leiding van de Unie en de 

lidstaten ter verbetering van de algehele 

sociale situatie, het wederzijds begrip en 

het naast elkaar samenleven in onze 

verschillende maatschappijen; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/17 

Amendement  17 

Ernest Maragall 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het 

Parlement in afwachting van het Commissievoorstel 

2015/2353(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

48.  beschouwt het als een prioriteit om 

een nieuwe betalingscrisis tegen het einde 

van de looptijd van het huidige MFK te 

voorkomen; vindt dat al het mogelijke 

moet worden gedaan om het ontstaan van 

een nieuwe ophoping van nog niet betaalde 

rekeningen, zoals tijdens de vorige periode, 

te voorkomen; beklemtoont echter dat, net 

op het moment dat de betalingsbehoeften 

hun normale piek zullen bereiken, reeds 

een significante druk op de betalingen voor 

de tweede helft van het MFK kan worden 

voorspeld; beklemtoont dat de extra druk 

onder andere is toe te schrijven aan het 

aanrekenen van de noodmarge aan de reeds 

krappe betalingsmaxima voor 2018-2020, 

de aanzienlijke vertraging bij het lanceren 

van de nieuwe programma's onder gedeeld 

beheer, waaronder het YEI, het 

betalingsprofiel van het EFSI en de 

bijkomende betalingen die overeenkomen 

met de recente verhogingen van de 

vastleggingskredieten die voor de migratie- 

en vluchtelingencrisis zijn vastgelegd; 

48.  benadrukt daarom dat een 

maximalistische benadering van de 

herziening van het MFK kan leiden tot 

een verhoging van het MFK tot aan het 

maximum voor de eigen middelen (1,23% 

van het bni van de EU in betalingen), wat 

zou neerkomen op een bijkomend bedrag 

van ruwweg 120 miljard EUR; herhaalt 

daarom zijn standpunt dat het 

oorspronkelijke voorstel van de 

Commissie, dat is verlaagd met 

91 miljard EUR aan betalingen, niet 

toereikend was om de kloof te dichten 

tussen de vastleggingen en de betalingen 

en ter verlaging van de RAL; denkt dan 

ook dat het resultaat van de herziening 

logischerwijs ergens tussen de hierboven 

genoemde onder- en de bovengrens zal 

liggen; beschouwt het als een prioriteit om 

een nieuwe betalingscrisis tegen het einde 

van de looptijd van het huidige MFK te 

voorkomen; vindt dat al het mogelijke 

moet worden gedaan om het ontstaan van 

een nieuwe ophoping van nog niet betaalde 

rekeningen, zoals tijdens de vorige periode, 

te voorkomen; beklemtoont echter dat, net 

op het moment dat de betalingsbehoeften 

hun normale piek zullen bereiken, reeds 

een significante druk op de betalingen voor 

de tweede helft van het MFK kan worden 
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voorspeld; beklemtoont dat de extra druk 

onder andere is toe te schrijven aan het 

aanrekenen van de noodmarge aan de reeds 

krappe betalingsmaxima voor 2018-2020, 

de aanzienlijke vertraging bij het lanceren 

van de nieuwe programma's onder gedeeld 

beheer, waaronder het YEI, het 

betalingsprofiel van het EFSI en de 

bijkomende betalingen die overeenkomen 

met de recente verhogingen van de 

vastleggingskredieten die voor de migratie- 

en vluchtelingencrisis zijn vastgelegd; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/18 

Amendement  18 

Ernest Maragall 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het 

Parlement in afwachting van het Commissievoorstel 

2015/2353(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 60 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

60.  neemt er nota van dat het in Parijs 

bereikte COP 21-akkoord een algemeen, 

dynamisch en gedifferentieerd akkoord is 

om de uitdaging van klimaatverandering 

aan te kunnen gaan; benadrukt dat EU-

financiering krachtens dit akkoord moet 

worden toegewezen aan steun voor 

klimaatmaatregelen in 

ontwikkelingslanden; benadrukt dat 

eventuele financiering ten behoeve van de 

mogelijke maatregelen die zijn ontwikkeld 

door de COP 21 een aanvulling moet zijn 

op de huidige uitgaven aan klimaatactie, en 

verzoekt de Commissie om tijdig vóór de 

herziening haar uitvoeringsstrategie en 

eerste beoordeling van de mogelijke impact 

van het COP 21-akkoord op de EU-

begroting voor te leggen; benadrukt voorts 

dat de herziening van het MFK een 

uitstekende gelegenheid vormt om ervoor 

te zorgen dat de doelstelling om 20 % te 

besteden aan klimaatmaatregelen wordt 

bereikt en deze drempel mogelijk te 

verhogen in overeenstemming met de 

internationale toezeggingen die de EU 

tijdens de COP 21 heeft gedaan; verzoekt 

de Commissie ervoor te zorgen dat het 

mechanisme voor de mainstreaming van de 

klimaatactie volledig operationeel wordt en 

dat de huidige methode om dergelijke 

60.  neemt er nota van dat het in Parijs 

bereikte COP 21-akkoord een algemeen, 

dynamisch en gedifferentieerd akkoord is 

om de uitdaging van klimaatverandering 

aan te kunnen gaan; benadrukt dat EU-

financiering krachtens dit akkoord moet 

worden toegewezen aan steun voor 

klimaatmaatregelen in 

ontwikkelingslanden; benadrukt dat 

eventuele financiering ten behoeve van de 

mogelijke maatregelen die zijn ontwikkeld 

door de COP 21 een aanvulling moet zijn 

op de huidige uitgaven aan klimaatactie, en 

verzoekt de Commissie om tijdig vóór de 

herziening haar uitvoeringsstrategie en 

eerste beoordeling van de mogelijke impact 

van het COP 21-akkoord op de EU-

begroting voor te leggen; benadrukt voorts 

dat de herziening van het MFK een 

uitstekende gelegenheid vormt om de 

klimaatgerelateerde uitgaven in de EU-

begroting onmiddellijk te verhogen van 

20 % naar 30 %, teneinde de toezeggingen 

die de EU in december 2015 in Parijs deed 

te weerspiegelen; verzoekt de Commissie 

ervoor te zorgen dat het mechanisme voor 

de mainstreaming van de klimaatactie 

volledig operationeel wordt en dat de 

huidige methode om dergelijke uitgaven te 

kunnen traceren, wordt verbeterd; herinnert 
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uitgaven te kunnen traceren, wordt 

verbeterd; herinnert er tevens aan dat de 

EU zich er ook toe heeft verbonden het 

strategisch plan voor biodiversiteit van het 

Verdrag van de Verenigde Naties ten 

uitvoer te leggen, en benadrukt dat zij 

voldoende middelen moet uittrekken om 

haar verbintenissen in dit verband te 

verwezenlijken; 

er tevens aan dat de EU zich er ook toe 

heeft verbonden het strategisch plan voor 

biodiversiteit van het Verdrag van de 

Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, en 

benadrukt dat zij voldoende middelen moet 

uittrekken om haar verbintenissen in dit 

verband te verwezenlijken; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/19 

Amendement  19 

Ernest Maragall 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het 

Parlement in afwachting van het Commissievoorstel 

2015/2353(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 86 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

86.  dringt erop aan dat het 

wetgevingsproces ter goedkeuring van het 

volgende MFK tegen eind 2018 wordt 

afgerond, na diepgaande 

onderhandelingen tussen het Parlement 

en de Raad; benadrukt dat een tijdige 

sluiting van de MFK-overeenkomst het 

mogelijk zal maken dat alle sectorale 

verordeningen snel worden goedgekeurd 

en alle nieuwe programma's zonder 

vertraging op 1 januari 2021 van start gaan; 

benadrukt dat het belangrijk is de nationale 

parlementen en de Europese burgers beter 

te informeren over de uitdagingen van het 

volgende MFK door zo nodig een 

interinstitutionele, interparlementaire 

conferentie te organiseren; 

86.  benadrukt dat een tijdige sluiting 

van de MFK-overeenkomst het mogelijk 

zal maken dat alle sectorale verordeningen 

snel worden goedgekeurd en alle nieuwe 

programma's zonder vertraging op 

1 januari 2021 van start gaan; benadrukt 

dat het belangrijk is de nationale 

parlementen en de Europese burgers beter 

te informeren over de uitdagingen van het 

volgende MFK door zo nodig een 

interinstitutionele, interparlementaire 

conferentie te organiseren; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/20 

Amendement  20 

Ernest Maragall 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het 

Parlement in afwachting van het Commissievoorstel 

2015/2353(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 86 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  86 bis.  neemt er nota van dat het akkoord 

dat op 12 december 2015 in Parijs is 

bereikt door de 196 partijen bij het 

Raamverdrag van de Verenigde Naties 

inzake klimaatverandering een algemeen, 

verbindend, dynamisch en 

gedifferentieerd akkoord is om de 

uitdaging van klimaatverandering aan te 

kunnen gaan; vraagt de Commissie om 

tijdig vóór de herziening haar eerste 

beoordeling van de mogelijke impact van 

het COP21-akkoord op de EU-begroting 

voor te leggen; verzoekt de Commissie de 

klimaatgerelateerde uitgaven in de EU-

begroting in het MFK voor de periode na 

2020 te verhogen naar 50 %, de huidige 

methode om dergelijke uitgaven te volgen 

te verbeteren in het licht van het akkoord 

van Parijs inzake wereldwijde actie om 

klimaatverandering tegen te gaan, en in 

dit verband Europees leiderschap te 

tonen; 

Or. en 

 

 


