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Amendement  273 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 50 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

50. pleit ook voor een werkelijke 

vereenvoudiging van de sectorale 

uitvoeringsregels voor begunstigden, en 

voor minder administratieve rompslomp; 

50. pleit ook voor een werkelijke 

vereenvoudiging van de sectorale 

uitvoeringsregels voor begunstigden, en 

voor minder administratieve rompslomp, 

waarbij moet worden gezorgd voor een 

geharmoniseerde interpretatie en een 

makkelijkere toegang tot subsidies door 

minder administratieve lasten en 

eenvoudigere procedures voor alle 

financieringsinstrumenten, gecombineerd 

met meer capaciteitsopbouw, informatie 

en technische bijstand, met name voor 

kleinere aanvragers, waarbij tegelijkertijd 

een gepaste aanwending van de fondsen 

moet worden gewaarborgd door duidelijke 

bestedingsvoorschriften, monitoring en 

evaluatie; 

Or. en 

 

Amendement  274 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 50 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

50. pleit ook voor een werkelijke 

vereenvoudiging van de sectorale 

uitvoeringsregels voor begunstigden, en 

voor minder administratieve rompslomp; 

50. pleit ook voor een werkelijke 

vereenvoudiging van de sectorale 

uitvoeringsregels voor begunstigden, en 

voor minder administratieve rompslomp; 

vraagt om een verschuiving naar op 

risico's gebaseerde evaluaties, waardoor 

controlemiddelen meer gericht ingezet 

kunnen worden in regio's en op 

beleidsgebieden waarvan bekend is dat de 

kans op onregelmatigheden groter is; 
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Or. en 

 

Amendement  275 

Siegfried Mureşan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 50 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

50. pleit ook voor een werkelijke 

vereenvoudiging van de sectorale 

uitvoeringsregels voor begunstigden, en 

voor minder administratieve rompslomp; 

50. pleit ook voor een werkelijke 

vereenvoudiging van de sectorale 

uitvoeringsregels voor begunstigden, en 

voor minder administratieve rompslomp 

door middel van verdere standaardisatie 

en vereenvoudiging van de 

programmeringsdocumenten op nationaal 

niveau; 

Or. en 

 

Amendement  276 

Indrek Tarand 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 51 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

51. herinnert eraan dat het beginsel van 

eenheid, dat bepaalt dat alle ontvangsten en 

uitgaven van de Unie in de begroting 

moeten worden opgenomen, een in het 

Verdrag opgenomen eis is alsook een 

democratische basisvoorwaarde voor een 

transparante, legitieme begroting waarover 

verantwoording wordt afgelegd; betreurt 

dat dit beginsel steeds vaker niet wordt 

nageleefd, van bij de historische erfenis 

van het Europees Ontwikkelingsfonds over 

de instelling van het Europees 

stabiliteitsmechanisme tot bij de recente 

uitdijing van niet-budgettaire mechanismen 

in de vorm van innovatieve 

financieringsinstrumenten en externe 

51. herinnert eraan dat het beginsel van 

eenheid, dat bepaalt dat alle ontvangsten en 

uitgaven van de Unie in de begroting 

moeten worden opgenomen, een in het 

Verdrag opgenomen eis is alsook een 

democratische basisvoorwaarde voor een 

transparante, legitieme begroting waarover 

verantwoording wordt afgelegd; betreurt 

dat dit beginsel steeds vaker niet wordt 

nageleefd, van bij de historische erfenis 

van het Europees Ontwikkelingsfonds over 

de instelling van het Europees 

stabiliteitsmechanisme tot bij de recente 

uitdijing van niet-budgettaire mechanismen 

in de vorm van innovatieve 

financieringsinstrumenten en externe 
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trustfondsen of faciliteiten; trustfondsen of faciliteiten; wijst opnieuw 

op het belang van de openbare 

toegankelijkheid van de begroting voor 

alle burgers om transparantie en 

verantwoording te waarborgen, met name 

in gevallen waarin sprake is van gedeeld 

beheer met de lidstaten; 

Or. en 

 

Amendement  277 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 52 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

52. betwist de rechtvaardiging en de 

meerwaarde van de invoering van 

instrumenten buiten de Uniebegroting om; 

is van mening dat met besluiten tot 

vaststelling of behoud van dergelijke 

instrumenten in werkelijkheid wordt 

gepoogd de reële financiële behoeften te 

verbergen en de beperkingen van het MFK 

en de plafonds van de eigen middelen te 

omzeilen; betreurt dat als gevolg daarvan 

ook het Parlement in zijn drievoudige 

bevoegdheid als wetgevings-, begrotings- 

en controleautoriteit wordt gepasseerd; 

52. betwist de rechtvaardiging en de 

meerwaarde van de invoering van 

instrumenten buiten de Uniebegroting om; 

is van mening dat met besluiten tot 

vaststelling of behoud van dergelijke 

instrumenten in werkelijkheid wordt 

gepoogd de reële financiële behoeften te 

verbergen en de beperkingen van het MFK 

en de plafonds van de eigen middelen te 

omzeilen; betreurt dat als gevolg daarvan 

ook het Parlement in zijn drievoudige 

bevoegdheid als wetgevings-, begrotings- 

en controleautoriteit wordt gepasseerd; is 

er daarom stellig van overtuigd dat alle 

instrumenten binnen het kader van de 

EU-begroting moeten worden ingevoerd 

met een overeenkomstige aanpassing van 

de MFK-plafonds;  

Or. en 

 

Amendement  278 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 

Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali, Fredrick 

Federley 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 52 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

52. betwist de rechtvaardiging en de 

meerwaarde van de invoering van 

instrumenten buiten de Uniebegroting om; 

is van mening dat met besluiten tot 

vaststelling of behoud van dergelijke 

instrumenten in werkelijkheid wordt 

gepoogd de reële financiële behoeften te 

verbergen en de beperkingen van het MFK 

en de plafonds van de eigen middelen te 

omzeilen; betreurt dat als gevolg daarvan 

ook het Parlement in zijn drievoudige 

bevoegdheid als wetgevings-, begrotings- 

en controleautoriteit wordt gepasseerd; 

52. betwist de rechtvaardiging en de 

meerwaarde van de invoering van 

instrumenten buiten de Uniebegroting om; 

is van mening dat met besluiten tot 

vaststelling of behoud van dergelijke 

instrumenten in werkelijkheid wordt 

gepoogd de reële financiële behoeften te 

verbergen en de beperkingen van het MFK 

en de plafonds van de eigen middelen te 

omzeilen; betreurt dat als gevolg daarvan 

ook het Parlement in zijn drievoudige 

bevoegdheid als wetgevings-, begrotings- 

en controleautoriteit wordt gepasseerd en 

er sprake is van minder transparantie 

jegens het grote publiek en begunstigden; 

Or. en 

 

Amendement  279 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 52 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

52. betwist de rechtvaardiging en de 

meerwaarde van de invoering van 

instrumenten buiten de Uniebegroting om; 

is van mening dat met besluiten tot 

vaststelling of behoud van dergelijke 

instrumenten in werkelijkheid wordt 

gepoogd de reële financiële behoeften te 

verbergen en de beperkingen van het MFK 

en de plafonds van de eigen middelen te 

omzeilen; betreurt dat als gevolg daarvan 

ook het Parlement in zijn drievoudige 

bevoegdheid als wetgevings-, begrotings- 

en controleautoriteit wordt gepasseerd; 

52. betwist de rechtvaardiging en de 

meerwaarde van de invoering van 

instrumenten buiten de Uniebegroting om; 

is van mening dat met besluiten tot 

vaststelling of behoud van dergelijke 

instrumenten in werkelijkheid wordt 

gepoogd de reële financiële behoeften te 

verbergen en de beperkingen van het MFK 

en de plafonds van de eigen middelen te 

omzeilen; betreurt dat als gevolg daarvan 

ook het Parlement in zijn drievoudige 

bevoegdheid als wetgevings-, begrotings- 

en controleautoriteit wordt gepasseerd en 

er sprake is van minder transparantie 

jegens het grote publiek en begunstigden; 
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Or. en 

 

Amendement  280 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 53 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

53. herinnert daarom eens te meer aan 

zijn vaste standpunt dat het Europees 

Ontwikkelingsfonds samen met andere 

instrumenten buiten het MFK moet 

worden geïntegreerd in de Uniebegroting; 

benadrukt evenwel dat hun respectieve 

financiële middelen moeten worden 

toegevoegd aan de vastgestelde MFK-

plafonds, zodat het in de begroting 

opnemen van die instrumenten geen 

negatieve gevolgen heeft voor de 

financiering ervan, noch voor andere 

beleidsmaatregelen en programma's van 

de EU; is in beginsel ingenomen met het 

voorstel om het Europees 

stabiliteitsmechanisme in de financiën 

van de Unie op te nemen in de vorm van 

een Europees Monetair Fonds, 

onverminderd het toekomstige ontwerp 

daarvan; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  281 

Marco Valli 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 53 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

53. herinnert daarom eens te meer aan 

zijn vaste standpunt dat het Europees 

Ontwikkelingsfonds samen met andere 

instrumenten buiten het MFK moet worden 

53. herinnert daarom eens te meer aan 

zijn vaste standpunt dat het Europees 

Ontwikkelingsfonds samen met andere 

instrumenten buiten het MFK moet worden 
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geïntegreerd in de Uniebegroting; 

benadrukt evenwel dat hun respectieve 

financiële middelen moeten worden 

toegevoegd aan de vastgestelde MFK-

plafonds, zodat het in de begroting 

opnemen van die instrumenten geen 

negatieve gevolgen heeft voor de 

financiering ervan, noch voor andere 

beleidsmaatregelen en programma's van 

de EU; is in beginsel ingenomen met het 

voorstel om het Europees 

stabiliteitsmechanisme in de financiën 

van de Unie op te nemen in de vorm van 

een Europees Monetair Fonds, 

onverminderd het toekomstige ontwerp 

daarvan; 

geïntegreerd in de Uniebegroting; 

Or. it 

 

Amendement  282 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 54 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

54. is voorts van mening dat wanneer 

niet-budgettaire verrichtingen voor een 

bepaald deel noodzakelijk worden geacht 

om bepaalde specifieke doelstellingen te 

verwezenlijken, bijvoorbeeld door het 

gebruik van financieringsinstrumenten of 

trustfondsen, deze beperkt moeten blijven, 

volledig transparant moeten zijn en 

ondersteund moeten worden door 

krachtige bepalingen inzake 

besluitvorming en verantwoordingsplicht; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  283 

Monica Macovei, Indrek Tarand 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 54 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

54. is voorts van mening dat wanneer 

niet-budgettaire verrichtingen voor een 

bepaald deel noodzakelijk worden geacht 

om bepaalde specifieke doelstellingen te 

verwezenlijken, bijvoorbeeld door het 

gebruik van financieringsinstrumenten of 

trustfondsen, deze beperkt moeten blijven, 

volledig transparant moeten zijn en 

ondersteund moeten worden door krachtige 

bepalingen inzake besluitvorming en 

verantwoordingsplicht; 

54. is voorts van mening dat wanneer 

niet-budgettaire verrichtingen voor een 

bepaald deel noodzakelijk worden geacht 

om bepaalde specifieke doelstellingen te 

verwezenlijken, bijvoorbeeld door het 

gebruik van financieringsinstrumenten of 

trustfondsen, deze beperkt moeten blijven, 

volledig transparant moeten zijn en 

ondersteund moeten worden door krachtige 

bepalingen inzake besluitvorming en 

verantwoordingsplicht; herinnert eraan 

dat EU-trustfondsen alleen moeten 

worden gebruikt om acties buiten de Unie 

te ondersteunen; brengt in herinnering 

dat het Parlement zijn 

controlebevoegdheid niet alleen met 

betrekking tot de oprichting, maar ook 

met betrekking tot de volledige uitbetaling 

van de middelen van dergelijke EU-

trustfondsen moet kunnen uitoefenen; 

Or. en 

 

Amendement  284 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 54 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

54. is voorts van mening dat wanneer 

niet-budgettaire verrichtingen voor een 

bepaald deel noodzakelijk worden geacht 

om bepaalde specifieke doelstellingen te 

verwezenlijken, bijvoorbeeld door het 

gebruik van financieringsinstrumenten of 

trustfondsen, deze beperkt moeten blijven, 

volledig transparant moeten zijn en 

ondersteund moeten worden door krachtige 

bepalingen inzake besluitvorming en 

verantwoordingsplicht; 

54. is voorts van mening dat wanneer 

niet-budgettaire verrichtingen voor een 

bepaald deel noodzakelijk worden geacht 

om bepaalde specifieke doelstellingen te 

verwezenlijken, bijvoorbeeld door het 

gebruik van financieringsinstrumenten of 

trustfondsen, deze zowel qua omvang als 

qua duur beperkt moeten blijven, volledig 

transparant moeten zijn en ondersteund 

moeten worden door krachtige bepalingen 

inzake besluitvorming en 
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verantwoordingsplicht; 

Or. en 

 

Amendement  285 

John Howarth 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 55 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

55. is van mening dat voor het 

volgende MFK de omvang van de 

bestemmingsontvangsten en de gevolgen 

ervan voor de werkelijke uitgaven, in het 

bijzonder wat de bestemmingsontvangsten 

betreft die voortvloeien uit bijdragen van 

derde landen, nauwkeuriger in de 

Uniebegroting moeten worden 

weergegeven; onderstreept dat dit des te 

meer geldt nu het VK aan een aantal EU-

begrotingsprogramma's van het nieuwe 

MFK na 2020 wenst deel te nemen als 

derde land, zoals het in de 

onderhandelingen over zijn terugtrekking 

uit de Unie heeft aangegeven; 

55. is van mening dat voor het 

volgende MFK de omvang van de 

bestemmingsontvangsten en de gevolgen 

ervan voor de werkelijke uitgaven, in het 

bijzonder wat de bestemmingsontvangsten 

betreft die voortvloeien uit bijdragen van 

derde landen, nauwkeuriger in de 

Uniebegroting moeten worden 

weergegeven; onderstreept dat dit des te 

meer geldt nu het VK aan een aantal EU-

begrotingsprogramma's van het nieuwe 

MFK na 2020 wenst deel te nemen als 

derde land, zoals het in de 

onderhandelingen over zijn terugtrekking 

uit de Unie heeft aangegeven; wijst er in 

dit verband op dat de deelname van derde 

landen aan EU-programma's moet 

worden gesteund indien deze deelname 

aanzienlijke voordelen oplevert voor de 

EU, alsook voor het betreffende derde 

land (c.q. landen); 

Or. en 

 

Amendement  286 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 55 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

55. is van mening dat voor het 55. is van mening dat voor het 
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volgende MFK de omvang van de 

bestemmingsontvangsten en de gevolgen 

ervan voor de werkelijke uitgaven, in het 

bijzonder wat de bestemmingsontvangsten 

betreft die voortvloeien uit bijdragen van 

derde landen, nauwkeuriger in de 

Uniebegroting moeten worden 

weergegeven; onderstreept dat dit des te 

meer geldt nu het VK aan een aantal EU-

begrotingsprogramma's van het nieuwe 

MFK na 2020 wenst deel te nemen als 

derde land, zoals het in de 

onderhandelingen over zijn terugtrekking 

uit de Unie heeft aangegeven; 

volgende MFK de omvang van de 

bestemmingsontvangsten en de gevolgen 

ervan voor de werkelijke uitgaven, in het 

bijzonder wat de bestemmingsontvangsten 

betreft die voortvloeien uit bijdragen van 

derde landen, nauwkeuriger in de 

Uniebegroting moeten worden 

weergegeven; onderstreept dat dit des te 

meer geldt nu het VK aan een aantal EU-

begrotingsprogramma's van het nieuwe 

MFK na 2020 wenst deel te nemen als 

derde land, zoals het in de 

onderhandelingen over zijn terugtrekking 

uit de Unie heeft aangegeven; benadrukt 

echter dat vermeden moet worden om in 

de begroting een koppeling te leggen 

tussen specifieke inkomsten en uitgaven; 

Or. en 

 

Amendement  287 

Jordi Solé, Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 55 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 55 bis. acht het belangrijk om de 

transparantie van het MFK in de 

komende periode te vergroten en wijst in 

dit verband op het onbenutte potentieel 

dat aangeboord kan worden door 

aansluiting te zoeken bij de digitale 

agenda van de EU door innovatieve 

Europese digitale platforms te gebruiken 

om informatie over de doelstellingen, 

begunstigden en resultaten van de EU-

uitgaven en -leningen zichtbaarder en 

toegankelijker te maken voor burgers en 

investeerders1 bis; 

 __________________ 

 1 bis Amendement voorgesteld door NABU 

– Naturschutzbund Deutschland e.V. 
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Or. en 

 

Amendement  288 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 56 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

56. herinnert aan de achterstand van 

onbetaalde rekeningen die aan het eind van 

het vorige MFK is opgebouwd, naar het 

huidige MFK is overgedragen en eind 2014 

het recordbedrag van 24,7 miljard EUR 

heeft bereikt, hoofdzakelijk op het gebied 

van het cohesiebeleid, als gevolg van 

vertraging bij de start van de vorige 

programma's, te weinig betalingskredieten 

en te lage betalingsplafonds; betreurt dat de 

aandacht voor het opvangen van deze 

achterstand uit de periode 2007-2013 

geleid heeft tot bewuste inspanningen om 

de start van een aantal programma's voor 

de periode 2014-2020 te vertragen en 

bijgedragen heeft tot de tegenovergestelde 

trend van onderbenutting in de begrotingen 

voor 2016 en 2017; verzoekt de Commissie 

en de lidstaten met concrete maatregelen te 

komen om de uitvoering van de 

programma's voor de periode 2014-2020 te 

versnellen, en waarschuwt voor een 

herhaling van de betalingscrisis bij de 

overgang tussen beide MFK's; 

56. herinnert aan de achterstand van 

onbetaalde rekeningen die aan het eind van 

het vorige MFK is opgebouwd, naar het 

huidige MFK is overgedragen en eind 2014 

het recordbedrag van 24,7 miljard EUR 

heeft bereikt, hoofdzakelijk op het gebied 

van het cohesiebeleid, als gevolg van 

vertraging bij de start van de vorige 

programma's, te weinig betalingskredieten 

en te lage betalingsplafonds; betreurt dat de 

aandacht voor het opvangen van deze 

achterstand uit de periode 2007-2013 

geleid heeft tot bewuste inspanningen om 

de start van een aantal programma's voor 

de periode 2014-2020 te vertragen en 

bijgedragen heeft tot de tegenovergestelde 

trend van onderbenutting in de begrotingen 

voor 2016 en 2017; verzoekt de Commissie 

en de lidstaten met concrete maatregelen te 

komen om de uitvoering van de 

programma's voor de periode 2014-2020 te 

versnellen, en waarschuwt voor een 

herhaling van de betalingscrisis bij de 

overgang tussen beide MFK's; nodigt de 

nationale ministers van Financiën van 

alle lidstaten uit om de regelmatige 

vergaderingen van de drie EU-

instellingen over betalingen bij te wonen 

om een vruchtbare discussie te kunnen 

voeren over de mogelijke maatregelen om 

de uitvoering van programma's onder 

gedeeld beheer te verbeteren; 

Or. en 
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Amendement  289 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 56 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

56. herinnert aan de achterstand van 

onbetaalde rekeningen die aan het eind van 

het vorige MFK is opgebouwd, naar het 

huidige MFK is overgedragen en eind 2014 

het recordbedrag van 24,7 miljard EUR 

heeft bereikt, hoofdzakelijk op het gebied 

van het cohesiebeleid, als gevolg van 

vertraging bij de start van de vorige 

programma's, te weinig betalingskredieten 

en te lage betalingsplafonds; betreurt dat de 

aandacht voor het opvangen van deze 

achterstand uit de periode 2007-2013 

geleid heeft tot bewuste inspanningen om 

de start van een aantal programma's voor 

de periode 2014-2020 te vertragen en 

bijgedragen heeft tot de tegenovergestelde 

trend van onderbenutting in de begrotingen 

voor 2016 en 2017; verzoekt de Commissie 

en de lidstaten met concrete maatregelen te 

komen om de uitvoering van de 

programma's voor de periode 2014-2020 te 

versnellen, en waarschuwt voor een 

herhaling van de betalingscrisis bij de 

overgang tussen beide MFK's; 

56. herinnert aan de achterstand van 

onbetaalde rekeningen die aan het eind van 

het vorige MFK is opgebouwd, naar het 

huidige MFK is overgedragen en eind 2014 

het recordbedrag van 24,7 miljard EUR 

heeft bereikt, hoofdzakelijk op het gebied 

van het cohesiebeleid, als gevolg van 

vertraging bij de start van de vorige 

programma's, te weinig betalingskredieten 

en te lage betalingsplafonds; betreurt dat de 

aandacht voor het opvangen van deze 

achterstand uit de periode 2007-2013 

geleid heeft tot bewuste inspanningen om 

de start van een aantal programma's voor 

de periode 2014-2020 te vertragen en 

bijgedragen heeft tot de tegenovergestelde 

trend van onderbenutting in de begrotingen 

voor 2016 en 2017; verzoekt de Commissie 

en de lidstaten met concrete maatregelen te 

komen om de uitvoering van de 

programma's voor de periode 2014-2020 te 

versnellen, en waarschuwt voor een 

herhaling van de betalingscrisis bij de 

overgang tussen beide MFK's; herinnert 

de Commissie eraan dat door de 

uitvoeringsregels te vereenvoudigen, de 

administratieve lasten voor de lidstaten te 

beperken en tegelijkertijd voort te bouwen 

op de bestaande structuren de tijd die 

nieuwe programma's nodig hebben om op 

kruissnelheid te komen kan worden 

verkort; 

Or. en 

 

Amendement  290 

Marco Valli 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 56 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

56. herinnert aan de achterstand van 

onbetaalde rekeningen die aan het eind van 

het vorige MFK is opgebouwd, naar het 

huidige MFK is overgedragen en eind 2014 

het recordbedrag van 24,7 miljard EUR 

heeft bereikt, hoofdzakelijk op het gebied 

van het cohesiebeleid, als gevolg van 

vertraging bij de start van de vorige 

programma's, te weinig betalingskredieten 

en te lage betalingsplafonds; betreurt dat 

de aandacht voor het opvangen van deze 

achterstand uit de periode 2007-2013 

geleid heeft tot bewuste inspanningen om 

de start van een aantal programma's voor 

de periode 2014-2020 te vertragen en 

bijgedragen heeft tot de tegenovergestelde 

trend van onderbenutting in de begrotingen 

voor 2016 en 2017; verzoekt de Commissie 

en de lidstaten met concrete maatregelen te 

komen om de uitvoering van de 

programma's voor de periode 2014-2020 te 

versnellen, en waarschuwt voor een 

herhaling van de betalingscrisis bij de 

overgang tussen beide MFK's; 

56. herinnert aan de achterstand van 

onbetaalde rekeningen die aan het eind van 

het vorige MFK is opgebouwd, naar het 

huidige MFK is overgedragen en eind 2014 

het recordbedrag van 24,7 miljard EUR 

heeft bereikt, hoofdzakelijk op het gebied 

van het cohesiebeleid, als gevolg van 

vertraging bij de start van de vorige 

programma's; betreurt dat de aandacht voor 

het opvangen van deze achterstand uit de 

periode 2007-2013 geleid heeft tot bewuste 

inspanningen om de start van een aantal 

programma's voor de periode 2014-2020 te 

vertragen en bijgedragen heeft tot de 

tegenovergestelde trend van 

onderbenutting in de begrotingen voor 

2016 en 2017; verzoekt de Commissie en 

de lidstaten met concrete maatregelen te 

komen om de uitvoering van de 

programma's voor de periode 2014-2020 te 

versnellen, en waarschuwt voor een 

herhaling van de betalingscrisis bij de 

overgang tussen beide MFK's; 

Or. it 

 

Amendement  291 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 58 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

58. dringt erop aan dat de toekomstige 

betalingsplafonds op een passend niveau 

worden vastgesteld, waarbij het verschil 

tussen de vastleggings- en de 

betalingskredieten beperkt en realistisch 

blijft en er rekening mee wordt gehouden 

58. dringt erop aan dat de toekomstige 

betalingsplafonds op hetzelfde niveau als 

de vastleggingsplafonds worden 

vastgesteld; wijst erop dat de betalingen 

een logisch en wettelijk gevolg zijn van de 

vastleggingen, zodat vastleggingen 
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dat de vastleggingen die voortvloeien uit 

de huidige financiële periode en pas na 

2020 in betalingen zullen worden omgezet, 

gehonoreerd moeten worden; 

uiteindelijk betalingen zullen worden; 

benadrukt dat de betalingsplafonds niet 

het niveau van de betalingen voor de 

jaarlijkse begroting vastleggen dat door de 

twee takken van de begrotingsautoriteit 

moet worden vastgesteld, maar het 

maximumniveau dat kan worden 

afgesproken; is daarom van mening dat 

eventuele technische maatregelen moeten 

worden gebruikt om betaling te vermijden, 

waarbij er met name rekening mee wordt 

gehouden dat de vastleggingen die 

voortvloeien uit de huidige financiële 

periode en pas na 2020 in betalingen zullen 

worden omgezet, gehonoreerd moeten 

worden; 

Or. en 

 

Amendement  292 

Marco Valli 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 59 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

59. benadrukt dat de EU-begroting 

beschikt over een breed scala aan 

instrumenten voor de financiering van het 

Europese project, die in twee categorieën 

kunnen worden ingedeeld: subsidies en 

financieringsinstrumenten in de vorm van 

garanties, leningen, risicodelende 

instrumenten of beleggingen in aandelen; 
wijst ook op het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, dat tot doel 

heeft particulier kapitaal aan te wenden 

in de hele EU voor projecten op voor de 

EU-economie belangrijke gebieden ter 

aanvulling van de beperkte openbare 
middelen; 

59. wijst er bovendien op dat het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen er niet in is geslaagd de 

vraag-, werkgelegenheids- en inflatiekloof 

te dichten, met name in landen in de 

periferie van de eurozone, die juist 

behoefte hebben aan toename van 

overheidsinvesteringen in sectoren met 

een groot potentieel; 

Or. it 
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Amendement  293 

Bernd Kölmel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 59 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

59. benadrukt dat de EU-begroting 

beschikt over een breed scala aan 

instrumenten voor de financiering van het 

Europese project, die in twee categorieën 

kunnen worden ingedeeld: subsidies en 

financieringsinstrumenten in de vorm van 

garanties, leningen, risicodelende 

instrumenten of beleggingen in aandelen; 

wijst ook op het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, dat tot doel 

heeft particulier kapitaal aan te wenden 

in de hele EU voor projecten op voor de 

EU-economie belangrijke gebieden ter 

aanvulling van de beperkte openbare 

middelen; 

59. benadrukt dat de EU-begroting 

beschikt over een breed scala aan 

instrumenten voor de financiering van 

activiteiten op EU-niveau, die in twee 

categorieën kunnen worden ingedeeld: 

subsidies en financieringsinstrumenten in 

de vorm van garanties, leningen, 

risicodelende instrumenten of beleggingen 

in aandelen; is van mening dat deze 

instrumenten moeten dienen ter 

aanvulling van de beperkte openbare 

middelen; 

Or. en 

 

Amendement  294 

José Manuel Fernandes 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 59 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

59. benadrukt dat de EU-begroting 

beschikt over een breed scala aan 

instrumenten voor de financiering van het 

Europese project, die in twee categorieën 

kunnen worden ingedeeld: subsidies en 

financieringsinstrumenten in de vorm van 

garanties, leningen, risicodelende 

instrumenten of beleggingen in aandelen; 

wijst ook op het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, dat tot doel 

heeft particulier kapitaal aan te wenden in 

de hele EU voor projecten op voor de EU-

economie belangrijke gebieden ter 

59. benadrukt dat de EU-begroting 

beschikt over een breed scala aan 

instrumenten voor de financiering van het 

Europese project, die in twee categorieën 

kunnen worden ingedeeld: subsidies en 

financieringsinstrumenten in de vorm van 

garanties, leningen, risicodelende 

instrumenten of beleggingen in aandelen; 

wijst ook op het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, dat tot doel 

heeft particulier en publiek kapitaal aan te 

wenden in de hele EU voor projecten op 

voor de EU-economie belangrijke gebieden 
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aanvulling van de beperkte openbare 

middelen; 

ter aanvulling van beperkte financiering; 

Or. en 

 

Amendement  295 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 60 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

60. onderkent dat de 

financieringsinstrumenten het in zich 

hebben de economische en politieke impact 

van de Uniebegroting te vergroten; 

beklemtoont evenwel dat zij alleen kunnen 

worden gebruikt voor projecten die 

ontvangsten genereren, en daarom veeleer 

slechts een aanvullende dan een 

alternatieve financieringswijze vormen 

naast toelagen, aangezien sommige 

projecten uitsluitend door middel van 

subsidies gefinancierd kunnen worden; 

60. onderkent dat de 

financieringsinstrumenten het in zich 

hebben de economische en politieke impact 

van de Uniebegroting te vergroten; 

beklemtoont evenwel dat zij alleen kunnen 

worden gebruikt voor projecten die 

ontvangsten genereren, en daarom veeleer 

slechts een aanvullende optie naast het 

subsidiestelsel vormen en niet moeten 

worden beschouwd als een alternatieve 

financieringswijze naast toelagen, 

aangezien sommige projecten uitsluitend 

door middel van subsidies gefinancierd 

kunnen worden; benadrukt daarom dat 

financieringsinstrumenten niet gebonden 

zijn aan de doelstellingen en doelen; roept 

de Commissie op om alle 

financieringsinstrumenten, waaronder het 

EFSI, te herzien om ervoor te zorgen dat 

zij verplicht voldoen aan de strategie na 

Europa 2020 en verenigbaar zijn met de 

Overeenkomst van Parijs en/of de Agenda 

2030; 

Or. en 

 

Amendement  296 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 60 
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Ontwerpresolutie Amendement 

60. onderkent dat de 

financieringsinstrumenten het in zich 

hebben de economische en politieke impact 

van de Uniebegroting te vergroten; 

beklemtoont evenwel dat zij alleen kunnen 

worden gebruikt voor projecten die 

ontvangsten genereren, en daarom veeleer 

slechts een aanvullende dan een 

alternatieve financieringswijze vormen 

naast toelagen, aangezien sommige 

projecten uitsluitend door middel van 

subsidies gefinancierd kunnen worden; 

60. onderkent dat de 

financieringsinstrumenten het in zich 

hebben de economische en politieke impact 

van de Uniebegroting te vergroten; 

verzoekt om meer flexibiliteit in het 

sectoroverstijgende gebruik van 

verschillende financieringsinstrumenten 

om de beperkende regels te overwinnen 

die ontvangers beletten meerdere 

programma's voor projecten met bij 

elkaar passende doelen te benutten; 
beklemtoont evenwel dat zij alleen kunnen 

worden gebruikt voor projecten die 

ontvangsten genereren, en daarom veeleer 

slechts een aanvullende dan een 

alternatieve financieringswijze vormen 

naast toelagen, aangezien sommige 

projecten uitsluitend door middel van 

subsidies gefinancierd kunnen worden; 

Or. en 

 

Amendement  297 

Marco Valli 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 60 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

60. onderkent dat de 

financieringsinstrumenten het in zich 

hebben de economische en politieke 

impact van de Uniebegroting te vergroten; 

beklemtoont evenwel dat zij alleen kunnen 

worden gebruikt voor projecten die 

ontvangsten genereren, en daarom veeleer 

slechts een aanvullende dan een 

alternatieve financieringswijze vormen 

naast toelagen, aangezien sommige 

projecten uitsluitend door middel van 

subsidies gefinancierd kunnen worden; 

60. beklemtoont dat de 

financieringsinstrumenten alleen kunnen 

worden gebruikt voor projecten die 

ontvangsten genereren, en daarom veeleer 

slechts een aanvullende dan een 

alternatieve financieringswijze vormen 

naast toelagen, aangezien sommige 

projecten uitsluitend door middel van 

subsidies gefinancierd kunnen worden; 

wijst op het feit dat in bepaalde gevallen 

het gebruik van 

financieringsinstrumenten een manier 

kan zijn om economische verliezen die 

zijn veroorzaakt door particuliere 
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ondernemingen af te wentelen op de 

gemeenschap; 

Or. it 

 

Amendement  298 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 60 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

60. onderkent dat de 

financieringsinstrumenten het in zich 

hebben de economische en politieke impact 

van de Uniebegroting te vergroten; 

beklemtoont evenwel dat zij alleen kunnen 

worden gebruikt voor projecten die 

ontvangsten genereren, en daarom veeleer 

slechts een aanvullende dan een 

alternatieve financieringswijze vormen 

naast toelagen, aangezien sommige 

projecten uitsluitend door middel van 

subsidies gefinancierd kunnen worden; 

60. onderkent dat de 

financieringsinstrumenten het in zich 

hebben de economische en politieke impact 

van de Uniebegroting te vergroten; 

beklemtoont evenwel dat zij alleen kunnen 

worden gebruikt in geval van suboptimale 

investeringsomstandigheden of 

marktfalen ten behoeve van financieel 

rendabele investeringen; wijst erop dat zij 

niet bedoeld zijn om reeds bestaande 

overheidsregelingen of particuliere 

financiering te vervangen; 

Or. en 

 

Amendement  299 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Louis Michel, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 61 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

61. herhaalt zijn verzoek aan de 

Commissie vast te stellen op welke EU-

beleidsgebieden toelagen met 

financieringsinstrumenten gecombineerd 

kunnen worden en na te denken over een 

gepast evenwicht hiertussen; is ervan 

overtuigd dat subsidies in het volgende 

MFK de voornaamste methode moeten 

blijven om het EU-project te financieren; 

61. herhaalt zijn verzoek aan de 

Commissie om een duidelijker 

onderscheid tussen de instrumenten te 

maken; verzoekt de Commissie vast te 

stellen op welke EU-beleidsgebieden 

subsidies het beste gebruikt kunnen 

worden en op welke 

financieringsinstrumenten, alsook op 

welke toelagen met 
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onderstreept dat leningen, garanties, 

risicodelende instrumenten en 

aandelenfinanciering voorzichtig moeten 

worden gebruikt, op basis van passende 

ex-antebeoordelingen en uitsluitend 

wanneer het gebruik ervan een duidelijke 

meerwaarde en een hefboomeffect blijkt te 

hebben; 

financieringsinstrumenten gecombineerd 

kunnen worden, en na te denken over een 

gepast evenwicht hiertussen; onderstreept 

dat het gebruik van leningen, garanties, 

risicodelende instrumenten en 

aandelenfinanciering in het volgende MFK 

gepaard moet gaan met grotere 

inspanningen om de toegang tot deze 

instrumenten voor begunstigden 

makkelijker te maken, met name voor 

startende bedrijven, kmo's en mid-caps; 

Or. en 

 

Amendement  300 

Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 61 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

61. herhaalt zijn verzoek aan de 

Commissie vast te stellen op welke EU-

beleidsgebieden toelagen met 

financieringsinstrumenten gecombineerd 

kunnen worden en na te denken over een 

gepast evenwicht hiertussen; is ervan 

overtuigd dat subsidies in het volgende 

MFK de voornaamste methode moeten 

blijven om het EU-project te financieren; 

onderstreept dat leningen, garanties, 

risicodelende instrumenten en 

aandelenfinanciering voorzichtig moeten 

worden gebruikt, op basis van passende ex-

antebeoordelingen en uitsluitend wanneer 

het gebruik ervan een duidelijke 

meerwaarde en een hefboomeffect blijkt te 

hebben; 

61. herhaalt zijn verzoek aan de 

Commissie vast te stellen op welke EU-

beleidsgebieden toelagen met 

financieringsinstrumenten gecombineerd 

kunnen worden en na te denken over een 

gepast evenwicht hiertussen; is ervan 

overtuigd dat subsidies in het volgende 

MFK de voornaamste methode moeten 

blijven om het EU-project te financieren; 

merkt op dat de mate waarin gebruik 

wordt gemaakt van 

financieringsinstrumenten en de 

synergieën met subsidies kunnen worden 

verbeterd; wijst er in dit verband op dat er 

bijzondere aandacht moet uitgaan naar de 

regels inzake staatssteun, om een gelijk 

speelveld te creëren voor subsidies en 

financieringsinstrumenten; onderstreept 

dat leningen, garanties, risicodelende 

instrumenten en aandelenfinanciering 

voorzichtig moeten worden gebruikt, op 

basis van passende ex-antebeoordelingen 

en uitsluitend wanneer het gebruik ervan 

een duidelijke meerwaarde en een 
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hefboomeffect blijkt te hebben; 

Or. en 

 

Amendement  301 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 61 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

61. herhaalt zijn verzoek aan de 

Commissie vast te stellen op welke EU-

beleidsgebieden toelagen met 

financieringsinstrumenten gecombineerd 

kunnen worden en na te denken over een 

gepast evenwicht hiertussen; is ervan 

overtuigd dat subsidies in het volgende 

MFK de voornaamste methode moeten 

blijven om het EU-project te financieren; 

onderstreept dat leningen, garanties, 

risicodelende instrumenten en 

aandelenfinanciering voorzichtig moeten 

worden gebruikt, op basis van passende ex-

antebeoordelingen en uitsluitend wanneer 

het gebruik ervan een duidelijke 

meerwaarde en een hefboomeffect blijkt te 

hebben; 

61. herhaalt zijn verzoek aan de 

Commissie vast te stellen op welke EU-

beleidsgebieden toelagen met 

financieringsinstrumenten gecombineerd 

kunnen worden en na te denken over een 

gepast evenwicht hiertussen; is ervan 

overtuigd dat subsidies in het volgende 

MFK de voornaamste methode moeten 

blijven om het EU-project te financieren; 

wijst op de gebrekkige verantwoording en 

de beperkte mate van verslaglegging over 

de resultaten die in de reële economie 

worden bereikt en op de hoge 

beheerskosten van de 

financieringsinstrumenten; is daarom van 

mening dat leningen, garanties, 

risicodelende instrumenten en 

aandelenfinanciering voorzichtig moeten 

worden gebruikt, op basis van passende ex-

antebeoordelingen en uitsluitend wanneer 

het gebruik ervan een duidelijke 

meerwaarde en een hefboomeffect blijkt te 

hebben; 

Or. en 

 

Amendement  302 

Marco Valli 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 61 
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Ontwerpresolutie Amendement 

61. herhaalt zijn verzoek aan de 

Commissie vast te stellen op welke EU-

beleidsgebieden toelagen met 

financieringsinstrumenten gecombineerd 

kunnen worden en na te denken over een 

gepast evenwicht hiertussen; is ervan 

overtuigd dat subsidies in het volgende 

MFK de voornaamste methode moeten 

blijven om het EU-project te financieren; 

onderstreept dat leningen, garanties, 

risicodelende instrumenten en 

aandelenfinanciering voorzichtig moeten 

worden gebruikt, op basis van passende ex-

antebeoordelingen en uitsluitend wanneer 

het gebruik ervan een duidelijke 

meerwaarde en een hefboomeffect blijkt te 

hebben; 

61. herhaalt zijn verzoek aan de 

Commissie vast te stellen op welke EU-

beleidsgebieden toelagen met 

financieringsinstrumenten gecombineerd 

kunnen worden en na te denken over een 

gepast evenwicht hiertussen; is ervan 

overtuigd dat subsidies in het volgende 

MFK de voornaamste methode moeten 

blijven om het EU-project te financieren; 

onderstreept dat leningen, garanties, 

risicodelende instrumenten en 

aandelenfinanciering voorzichtig moeten 

worden gebruikt, op basis van passende 

onafhankelijke ex-antebeoordelingen en 

uitsluitend wanneer het gebruik ervan een 

duidelijke meerwaarde en een 

hefboomeffect blijkt te hebben; 

Or. it 

 

Amendement  303 

Monika Hohlmeier 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 62 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

62. 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; beschouwt de optie om in een 

enkel fonds de financieringsinstrumenten 

op EU-niveau te integreren die centraal 

worden beheerd in het kader van 

programma's zoals de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), Horizon 2020, 

Cosme, Creatief Europa en het 

programma Werkgelegenheid en sociale 

innovatie (EaSI), enerzijds, en het 

Europees Fonds voor strategische 

Schrappen 
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investeringen (EFSI), anderzijds, als een 

voorstel dat verder moet worden 

besproken; is van mening dat een 

dergelijke overkoepelende oplossing een 

duidelijke structuur moet vertonen met 

het oog op de keuze van de verschillende 

soorten financieringsinstrumenten voor 

de uiteenlopende beleidsgebieden en 

soorten acties; onderstreept evenwel dat in 

een dergelijk fonds nooit 

financieringsinstrumenten geïntegreerd 

kunnen worden die door de lidstaten 

worden beheerd in het kader van het 

cohesiebeleid; 

Or. en 

 

Amendement  304 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 62 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

62. 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; beschouwt de optie om in een 

enkel fonds de financieringsinstrumenten 

op EU-niveau te integreren die centraal 

worden beheerd in het kader van 

programma's zoals de financieringsfaciliteit 

voor Europese verbindingen (CEF), 

Horizon 2020, Cosme, Creatief Europa en 

het programma Werkgelegenheid en 

sociale innovatie (EaSI), enerzijds, en het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI), anderzijds, als een 

voorstel dat verder moet worden 

besproken; is van mening dat een 

dergelijke overkoepelende oplossing een 

duidelijke structuur moet vertonen met het 

oog op de keuze van de verschillende 

soorten financieringsinstrumenten voor de 

62. 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; is van mening dat 

samenvoeging in een enkel fonds van de 

financieringsinstrumenten op EU-niveau 

die centraal worden beheerd in het kader 

van programma's zoals de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), Horizon 2020, 

Cosme, Creatief Europa en het programma 

Werkgelegenheid en sociale innovatie 

(EaSI), enerzijds, en het Europees Fonds 

voor strategische investeringen (EFSI), 

anderzijds, mogelijkheden biedt om 

doelstellingen met betrekking tot 

doeltreffendheid, eenvoud en flexibiliteit 

in het beheer van de EU-begroting te 

verwezenlijken; is van mening dat een 

dergelijke overkoepelende oplossing een 
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uiteenlopende beleidsgebieden en soorten 

acties; onderstreept evenwel dat in een 

dergelijk fonds nooit 

financieringsinstrumenten geïntegreerd 

kunnen worden die door de lidstaten 

worden beheerd in het kader van het 

cohesiebeleid; 

duidelijke structuur moet vertonen met het 

oog op de keuze van de verschillende 

soorten financieringsinstrumenten voor de 

uiteenlopende beleidsgebieden en soorten 

acties; is van mening dat om te 

garanderen dat een enkel fonds waarin 

alle financieringsinstrumenten worden 

samengevoegd daadwerkelijk 

additionaliteit biedt, de bestuursstructuur 

ervan de mogelijkheid moet bieden om 

lokale kennis te benutten door de EIB en 

nationale stimuleringsbanken en -

instellingen te ondersteunen bij het 

initiëren en ontwikkelen van 

verrichtingen, waarbij tegelijkertijd moet 

worden gewaarborgd dat zij beschikken 

over een gelijk speelveld; onderstreept 

evenwel dat in een dergelijk fonds nooit 

financieringsinstrumenten geïntegreerd 

kunnen worden die door de lidstaten 

worden beheerd in het kader van het 

cohesiebeleid; 

Or. en 

 

Amendement  305 

Eider Gardiazabal Rubial, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Javi López 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 62 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

62. 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; beschouwt de optie om in een 

enkel fonds de financieringsinstrumenten 

op EU-niveau te integreren die centraal 

worden beheerd in het kader van 

programma's zoals de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), Horizon 2020, 

Cosme, Creatief Europa en het 

programma Werkgelegenheid en sociale 

62. 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 er nota van dat de 

Commissie mogelijk een voorstel zal doen 

om de financieringsinstrumenten op EU-

niveau in een enkel fonds te integreren 

onder centraal beheer; waarschuwt dat 

een dergelijk voorstel een grondige 

bespreking vergt; onderstreept evenwel dat 

in een dergelijk fonds nooit 

financieringsinstrumenten geïntegreerd 
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innovatie (EaSI), enerzijds, en het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI), anderzijds, als een 

voorstel dat verder moet worden 

besproken; is van mening dat een 

dergelijke overkoepelende oplossing een 

duidelijke structuur moet vertonen met 

het oog op de keuze van de verschillende 

soorten financieringsinstrumenten voor 

de uiteenlopende beleidsgebieden en 

soorten acties; onderstreept evenwel dat in 

een dergelijk fonds nooit 

financieringsinstrumenten geïntegreerd 

kunnen worden die door de lidstaten 

worden beheerd in het kader van het 

cohesiebeleid; 

kunnen worden die door de lidstaten 

worden beheerd in het kader van het 

cohesiebeleid; 

Or. en 

 

Amendement  306 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 62 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

62. 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; beschouwt de optie om in een 

enkel fonds de financieringsinstrumenten 

op EU-niveau te integreren die centraal 

worden beheerd in het kader van 

programma's zoals de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), Horizon 2020, 

Cosme, Creatief Europa en het 

programma Werkgelegenheid en sociale 

innovatie (EaSI), enerzijds, en het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI), anderzijds, als een 

voorstel dat verder moet worden 

besproken; is van mening dat een 

dergelijke overkoepelende oplossing een 

62. 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; 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 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 
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duidelijke structuur moet vertonen met het 

oog op de keuze van de verschillende 

soorten financieringsinstrumenten voor de 

uiteenlopende beleidsgebieden en soorten 

acties; onderstreept evenwel dat in een 

dergelijk fonds nooit 

financieringsinstrumenten geïntegreerd 

kunnen worden die door de lidstaten 

worden beheerd in het kader van het 

cohesiebeleid; 

lidstaten worden beheerd in het kader van 

het cohesiebeleid; 

Or. en 

 

Amendement  307 

Ivana Maletić 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 62 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

62. 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; beschouwt de optie om in een 

enkel fonds de financieringsinstrumenten 

op EU-niveau te integreren die centraal 

worden beheerd in het kader van 

programma's zoals de financieringsfaciliteit 

voor Europese verbindingen (CEF), 

Horizon 2020, Cosme, Creatief Europa en 

het programma Werkgelegenheid en 

sociale innovatie (EaSI), enerzijds, en het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI), anderzijds, als een 

voorstel dat verder moet worden 

besproken; is van mening dat een 

dergelijke overkoepelende oplossing een 

duidelijke structuur moet vertonen met het 

oog op de keuze van de verschillende 

soorten financieringsinstrumenten voor de 

uiteenlopende beleidsgebieden en soorten 

acties; onderstreept evenwel dat in een 

dergelijk fonds nooit 

financieringsinstrumenten geïntegreerd 

62. 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; beschouwt de optie om in een 

enkel fonds de financieringsinstrumenten 

op EU-niveau te integreren die centraal 

worden beheerd in het kader van 

programma's zoals de financieringsfaciliteit 

voor Europese verbindingen (CEF), 

Horizon 2020, Cosme, Creatief Europa en 

het programma Werkgelegenheid en 

sociale innovatie (EaSI), enerzijds, en het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI), anderzijds, als een 

voorstel dat verder moet worden 

besproken; is van mening dat een 

dergelijke overkoepelende oplossing een 

duidelijke structuur moet vertonen met het 

oog op de keuze van de verschillende 

soorten financieringsinstrumenten voor de 

uiteenlopende beleidsgebieden en soorten 

acties; onderstreept evenwel dat in een 

dergelijk fonds nooit 

financieringsinstrumenten geïntegreerd 
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kunnen worden die door de lidstaten 

worden beheerd in het kader van het 

cohesiebeleid; 

kunnen worden die door de lidstaten 

worden beheerd in het kader van het 

cohesiebeleid; benadrukt dat deze 

programma's in de opzet van het MFK na 

2020 niet kunnen worden ondergebracht 

in één enkel begrotingsonderdeel voor 

horizontale (financierings)instrumenten 

ter ondersteuning van investeringen; 

Or. en 

 

Amendement  308 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 62 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

62. 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; beschouwt de optie om in een 

enkel fonds de financieringsinstrumenten 

op EU-niveau te integreren die centraal 

worden beheerd in het kader van 

programma's zoals de financieringsfaciliteit 

voor Europese verbindingen (CEF), 

Horizon 2020, Cosme, Creatief Europa en 

het programma Werkgelegenheid en 

sociale innovatie (EaSI), enerzijds, en het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI), anderzijds, als een 

voorstel dat verder moet worden 

besproken; is van mening dat een 

dergelijke overkoepelende oplossing een 

duidelijke structuur moet vertonen met het 

oog op de keuze van de verschillende 

soorten financieringsinstrumenten voor de 

uiteenlopende beleidsgebieden en soorten 

acties; onderstreept evenwel dat in een 

dergelijk fonds nooit 

financieringsinstrumenten geïntegreerd 

kunnen worden die door de lidstaten 

62. 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; beschouwt de optie om in een 

enkel fonds de financieringsinstrumenten 

op EU-niveau te integreren die centraal 

worden beheerd in het kader van 

programma's zoals de financieringsfaciliteit 

voor Europese verbindingen (CEF), 

Horizon 2020, Cosme, Creatief Europa en 

het programma Werkgelegenheid en 

sociale innovatie (EaSI), enerzijds, en het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI), anderzijds, als een 

voorstel dat verder moet worden 

besproken; is van mening dat een 

dergelijke overkoepelende oplossing een 

duidelijke structuur moet vertonen met het 

oog op de keuze van de verschillende 

soorten financieringsinstrumenten voor de 

uiteenlopende beleidsgebieden en soorten 

acties; onderstreept evenwel dat in een 

dergelijk fonds nooit 

financieringsinstrumenten geïntegreerd 

kunnen worden die door de lidstaten 
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worden beheerd in het kader van het 

cohesiebeleid; 

worden beheerd in het kader van het 

cohesiebeleid, en dat dit fonds geen 

projecten kan financieren die 

onverenigbaar zijn met de interne en 

internationale verplichtingen van de EU; 

Or. en 

 

Amendement  309 

Péter Niedermüller, Claude Moraes 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 62 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

62. 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; beschouwt de optie om in een 

enkel fonds de financieringsinstrumenten 

op EU-niveau te integreren die centraal 

worden beheerd in het kader van 

programma's zoals de financieringsfaciliteit 

voor Europese verbindingen (CEF), 

Horizon 2020, Cosme, Creatief Europa en 

het programma Werkgelegenheid en 

sociale innovatie (EaSI), enerzijds, en het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI), anderzijds, als een 

voorstel dat verder moet worden 

besproken; is van mening dat een 

dergelijke overkoepelende oplossing een 

duidelijke structuur moet vertonen met het 

oog op de keuze van de verschillende 

soorten financieringsinstrumenten voor de 

uiteenlopende beleidsgebieden en soorten 

acties; onderstreept evenwel dat in een 

dergelijk fonds nooit 

financieringsinstrumenten geïntegreerd 

kunnen worden die door de lidstaten 

worden beheerd in het kader van het 

cohesiebeleid; 

62. 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; beschouwt de optie om in een 

enkel fonds de financieringsinstrumenten 

op EU-niveau te integreren die centraal 

worden beheerd in het kader van 

programma's zoals de financieringsfaciliteit 

voor Europese verbindingen (CEF), 

Horizon 2020, Cosme, Creatief Europa en 

het programma Werkgelegenheid en 

sociale innovatie (EaSI), enerzijds, en het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI) en een toekomstig 

intern Europees fonds voor democratie en 

mensenrechten, anderzijds, als een 

voorstel dat verder moet worden 

besproken; is van mening dat een 

dergelijke overkoepelende oplossing een 

duidelijke structuur moet vertonen met het 

oog op de keuze van de verschillende 

soorten financieringsinstrumenten voor de 

uiteenlopende beleidsgebieden en soorten 

acties; onderstreept evenwel dat in een 

dergelijk fonds nooit 

financieringsinstrumenten geïntegreerd 

kunnen worden die door de lidstaten 

worden beheerd in het kader van het 
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cohesiebeleid; 

Or. en 

 

Amendement  310 

Bernd Kölmel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 62 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

62. 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; beschouwt de optie om in een 

enkel fonds de financieringsinstrumenten 

op EU-niveau te integreren die centraal 

worden beheerd in het kader van 

programma's zoals de financieringsfaciliteit 

voor Europese verbindingen (CEF), 

Horizon 2020, Cosme, Creatief Europa en 

het programma Werkgelegenheid en 

sociale innovatie (EaSI), enerzijds, en het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI), anderzijds, als een 

voorstel dat verder moet worden 

besproken; is van mening dat een 

dergelijke overkoepelende oplossing een 

duidelijke structuur moet vertonen met het 

oog op de keuze van de verschillende 

soorten financieringsinstrumenten voor de 

uiteenlopende beleidsgebieden en soorten 

acties; onderstreept evenwel dat in een 

dergelijk fonds nooit 

financieringsinstrumenten geïntegreerd 

kunnen worden die door de lidstaten 

worden beheerd in het kader van het 

cohesiebeleid; 

62. 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; beschouwt de optie om in een 

enkel fonds de financieringsinstrumenten 

op EU-niveau te integreren die centraal 

worden beheerd in het kader van 

programma's zoals de financieringsfaciliteit 

voor Europese verbindingen (CEF), 

Horizon 2020, Cosme, Creatief Europa en 

het programma Werkgelegenheid en 

sociale innovatie (EaSI), als een voorstel 

dat verder moet worden besproken; is van 

mening dat een dergelijke overkoepelende 

oplossing een duidelijke structuur moet 

vertonen met het oog op de keuze van de 

verschillende soorten 

financieringsinstrumenten voor de 

uiteenlopende beleidsgebieden en soorten 

acties; onderstreept evenwel dat in een 

dergelijk fonds nooit 

financieringsinstrumenten geïntegreerd 

kunnen worden die door de lidstaten 

worden beheerd in het kader van het 

cohesiebeleid; 

Or. en 
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Amendement  311 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 62 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

62. 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; beschouwt de optie om in een 

enkel fonds de financieringsinstrumenten 

op EU-niveau te integreren die centraal 

worden beheerd in het kader van 

programma's zoals de financieringsfaciliteit 

voor Europese verbindingen (CEF), 

Horizon 2020, Cosme, Creatief Europa en 

het programma Werkgelegenheid en 

sociale innovatie (EaSI), enerzijds, en het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI), anderzijds, als een 

voorstel dat verder moet worden 

besproken; is van mening dat een 

dergelijke overkoepelende oplossing een 

duidelijke structuur moet vertonen met het 

oog op de keuze van de verschillende 

soorten financieringsinstrumenten voor de 

uiteenlopende beleidsgebieden en soorten 

acties; onderstreept evenwel dat in een 

dergelijk fonds nooit 

financieringsinstrumenten geïntegreerd 

kunnen worden die door de lidstaten 

worden beheerd in het kader van het 

cohesiebeleid; 

62. 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; beschouwt de optie om in een 

enkel fonds de financieringsinstrumenten 

op EU-niveau te integreren die centraal 

worden beheerd in het kader van 

programma's zoals de financieringsfaciliteit 

voor Europese verbindingen (CEF), 

Horizon 2020, Cosme, Creatief Europa en 

het programma Werkgelegenheid en 

sociale innovatie (EaSI), enerzijds, en het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI), anderzijds, als een 

voorstel dat verder moet worden 

besproken; is van mening dat een 

dergelijke overkoepelende oplossing een 

duidelijke structuur kan bieden met het 

oog op de keuze van de verschillende 

soorten financieringsinstrumenten voor de 

uiteenlopende beleidsgebieden en soorten 

acties; onderstreept evenwel dat in een 

dergelijk fonds nooit 

financieringsinstrumenten geïntegreerd 

kunnen worden die door de lidstaten 

worden beheerd in het kader van het 

cohesiebeleid; 

Or. en 

 

Amendement  312 

Monica Macovei, Indrek Tarand 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 64 
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Ontwerpresolutie Amendement 

64. is van mening dat de structuur van 

het MFK de politieke en 

begrotingsprioriteiten van de EU beter 

zichtbaar moet maken voor de Europese 

burgers, en dringt aan op een duidelijkere 

weergave van de EU-uitgaven op alle 

gebieden; is ervan overtuigd dat de 

hoofdpijlers van de toekomstige EU-

uitgaven die in deze resolutie worden 

geschetst, dienovereenkomstig moeten 

worden weergegeven; 

64. wijst erop dat de structuur van het 

nieuwe MFK meer in overeenstemming 

moet zijn met de vijf belangrijkste 

politieke prioriteiten van de EU; is van 

mening dat de structuur van het MFK de 

politieke en begrotingsprioriteiten van de 

EU beter zichtbaar moet maken voor de 

Europese burgers, en dringt aan op een 

duidelijkere weergave van de EU-uitgaven 

op alle gebieden; is ervan overtuigd dat de 

hoofdpijlers van de toekomstige EU-

uitgaven die in deze resolutie worden 

geschetst, dienovereenkomstig moeten 

worden weergegeven; dringt aan op meer 

samenhang tussen de financiering van de 

EU-begroting en de doelstellingen 

daarvan, indien nodig door te breken met 

het "glazen plafond" van 1 % voor de op 

het bbp gebaseerde bijdragen van de 

lidstaten en/of door de doelstellingen van 

de EU aan te passen en af te zwakken; 

Or. en 

 

Amendement  313 

Helga Trüpel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 64 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 64 bis. roept de Commissie op om in het 

volgende MFK een digitaal cluster te 

creëren waarin alle EU-programma's 

worden samengebracht die 

complementaire oplossingen bieden voor 

digitale uitdagingen in de Unie, 

waaronder activiteiten als de 

digitalisering van de industrie, 

geavanceerde digitale vaardigheden, 

onderzoek in de digitale sector, media-

innovatie en multimedia-acties, 

mediageletterdheid, hoogwaardige 
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rekencapaciteiten, cyberbeveiliging, e-

overheidsdiensten en infrastructuur voor 

digitale diensten; 

Or. en 

 

Amendement  314 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 64 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 64 bis. is van mening dat de structuur van 

het MFK een betere afspiegeling dient te 

zijn van de economie van de EU en ook 

programma's en instrumenten moet 

omvatten die ondersteuning bieden aan 

ondernemerschap in al zijn 

verschijningsvormen, van individuele 

projecten tot gezamenlijke projecten zoals 

coöperatieve ondernemingen; 

Or. en 

 

Amendement  315 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 64 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 64 bis. is daarom van mening dat de 

huidige voorstelling van de rubrieken op 

een aantal punten verbetering behoeft, 

maar verzet zich tegen 

ongerechtvaardigde radicale 

veranderingen; verzoekt met het oog 

hierop dat uitgaven voor het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid als 

een aparte begrotingslijn worden 

gehandhaafd; 
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Or. pl 

 

Amendement  316 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 65 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

65. 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 in aansluiting hierop 

de volgende structuur voor het MFK na 

2020 voor; 

Schrappen 

Rubriek 1: een sterkere en duurzame 

economie 

 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

 

onder direct beheer:  

– onderzoek en innovatie  

– industrie, ondernemerschap en 

kleine en middelgrote ondernemingen 

 

– grote infrastructuurprojecten  

– vervoer, digitalisering, energie  

– milieu en aanpassing aan 

klimaatverandering 

 

– landbouw en 

plattelandsontwikkeling 

 

– maritieme zaken en visserij  

– horizontale 

(financierings)instrumenten ter 

ondersteuning van investeringen in 

Europa (eventueel overkoepelend 

financieringsinstrument op EU-niveau, 

m.i.v. EFSI) 

 

Rubriek 2: Sterkere cohesie en solidariteit 

in Europa 

 

met programma's en instrumenten ter  
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ondersteuning van: 

– economische, sociale en 

territoriale cohesie (onder gedeeld 

beheer): 

 

 investeringen in innovatie, 

digitalisering, herindustrialisatie, kmo's, 

vervoer, aanpassing aan 

klimaatverandering 

 

 werkgelegenheid, sociale zaken en 

sociale integratie 

 

– onderwijs en een leven lang leren  

– cultuur, burgerschap en 

communicatie 

 

– gezondheid en voedselveiligheid  

– asiel, migratie en integratie, 

justitie en consumentenzaken 

 

– ondersteuning van en coördinatie 

met nationale overheden  

 

Rubriek 3: grotere verantwoordelijkheid 

in de wereld 

 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

 

– internationale samenwerking en 

ontwikkeling 

 

– nabuurschap  

– uitbreiding  

– humanitaire hulp  

– handel  

– bijdrage ten behoeve van EU-

trustfondsen en faciliteiten voor externe 

betrekkingen 

 

Rubriek 4: veiligheid, vrede en stabiliteit 

voor iedereen 

 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

 

– veiligheid  

– crisisrespons en stabiliteit  

– gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid 
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– defensie  

Rubriek 5: doeltreffend bestuur ten 

dienste van de Europeanen 

 

– financiering EU-personeel  

– financiering gebouwen en 

uitrusting van EU-instellingen 

 

Or. pl 

 

Amendement  317 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 65 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

65. 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 in aansluiting 

hierop de volgende structuur voor het MFK 

na 2020 voor; 

65. 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 in aansluiting 

hierop een transparante structuur voor het 

MFK na 2020 voor, waarbij verschillende 

prioriteiten in verschillende rubrieken 

worden ondergebracht; is voorstander van 

de handhaving van afzonderlijke 

rubrieken voor: economische, sociale en 

territoriale samenhang; landbouw en 

plattelandsontwikkeling; maritieme zaken 

en visserij; 

Rubriek 1: een sterkere en duurzame 

economie 

 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 
 

onder direct beheer:  

– onderzoek en innovatie  
– industrie, ondernemerschap en 

kleine en middelgrote ondernemingen  

 

– grote infrastructuurprojecten  
– vervoer, digitalisering, energie  
– milieu en aanpassing aan 

klimaatverandering 
 

– landbouw en 

plattelandsontwikkeling 
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– maritieme zaken en visserij  
– horizontale 

(financierings)instrumenten ter 

ondersteuning van investeringen in 

Europa (eventueel overkoepelend 

financieringsinstrument op EU-niveau, 

m.i.v. EFSI) 

 

Rubriek 2: Sterkere cohesie en solidariteit 

in Europa 
 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 
 

– economische, sociale en 

territoriale cohesie (onder gedeeld 

beheer): 

 

 investeringen in innovatie, 

digitalisering, herindustrialisatie, kmo's, 

vervoer, aanpassing aan 

klimaatverandering 

 

 werkgelegenheid, sociale zaken en 

sociale integratie
 

– onderwijs en levenslang leren  
– cultuur, burgerschap en 

communicatie 
 

– gezondheid en voedselveiligheid  
– asiel, migratie en integratie, 

justitie en consumentenzaken 
 

– ondersteuning van en coördinatie 

met nationale overheden 
 

Rubriek 3: grotere verantwoordelijkheid 

in de wereld 
 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 
 

– internationale samenwerking en 

ontwikkeling 
 

– nabuurschap  

– uitbreiding  

– humanitaire hulp  

– handel  

– bijdrage ten behoeve van EU-

trustfondsen en faciliteiten voor externe 

betrekkingen 

 

Rubriek 4: veiligheid, vrede en stabiliteit 

voor iedereen 
 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 
 

– veiligheid  
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– crisisrespons en stabiliteit   
– gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid  
 

– defensie  
Rubriek 5: doeltreffend bestuur ten 

dienste van de Europeanen 
 

– financiering EU-personeel  
– financiering gebouwen en 

uitrusting van EU-instellingen 
 

Or. en 

 

Amendement  318 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 

Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali, Fredrick 

Federley 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 65 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

65. 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 in aansluiting 

hierop de volgende structuur voor het MFK 

na 2020 voor; 

65. is daarom van mening dat de 

huidige voorstelling van de rubrieken op 

een aantal punten verbetering behoeft, 

maar verzet zich tegen ongerechtvaardigde 

radicale veranderingen; roept de 

Commissie op om een nieuwe structuur 

voor het MFK na 2020 voor te stellen; 

Rubriek 1: een sterkere en duurzame 

economie 

 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 
 

onder direct beheer:  

– onderzoek en innovatie  
– industrie, ondernemerschap en 

kleine en middelgrote ondernemingen  

 

– grote infrastructuurprojecten  
– vervoer, digitalisering, energie  
– milieu en aanpassing aan 

klimaatverandering 
 

– landbouw en 

plattelandsontwikkeling 
 

– maritieme zaken en visserij  
– horizontale 

(financierings)instrumenten ter 
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ondersteuning van investeringen in 

Europa (eventueel overkoepelend 

financieringsinstrument op EU-niveau, 

m.i.v. EFSI) 

Rubriek 2: Sterkere cohesie en solidariteit 

in Europa 
 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 
 

– economische, sociale en 

territoriale cohesie (onder gedeeld 

beheer): 

 

 investeringen in innovatie, 

digitalisering, herindustrialisatie, kmo's, 

vervoer, aanpassing aan 

klimaatverandering 

 

 werkgelegenheid, sociale zaken en 

sociale integratie
 

– onderwijs en levenslang leren  
– cultuur, burgerschap en 

communicatie 
 

– gezondheid en voedselveiligheid  
– asiel, migratie en integratie, 

justitie en consumentenzaken 
 

– ondersteuning van en coördinatie 

met nationale overheden 
 

Rubriek 3: grotere verantwoordelijkheid 

in de wereld 
 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 
 

– internationale samenwerking en 

ontwikkeling 
 

– nabuurschap  

– uitbreiding  

– humanitaire hulp  

– handel  

– bijdrage ten behoeve van EU-

trustfondsen en faciliteiten voor externe 

betrekkingen 

 

Rubriek 4: veiligheid, vrede en stabiliteit 

voor iedereen 
 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 
 

– veiligheid  
– crisisrespons en stabiliteit   
– gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid  
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– defensie  
Rubriek 5: doeltreffend bestuur ten 

dienste van de Europeanen 
 

– financiering EU-personeel  
– financiering gebouwen en 

uitrusting van EU-instellingen 
 

Or. en 

 

Amendement  319 

Bernd Kölmel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 65 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

65. 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 in aansluiting hierop 

de volgende structuur voor het MFK na 

2020 voor; 

65. is daarom van mening dat de 

huidige voorstelling van de rubrieken op 

een aantal punten verbetering behoeft; stelt 

in aansluiting hierop de volgende structuur 

voor het MFK na 2020 voor; 

Rubriek 1: een sterkere en duurzame 

economie 

Rubriek 1: veiligheid in Europa 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 
met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 
onder direct beheer:  

– onderzoek en innovatie – asiel en migratie 

– industrie, ondernemerschap en 

kleine en middelgrote ondernemingen  

– veiligheid en terrorismebestrijding  

– grote infrastructuurprojecten – crisisrespons en stabiliteit 

– vervoer, digitalisering, energie  

– milieu en aanpassing aan 

klimaatverandering 

 

– landbouw en 

plattelandsontwikkeling 

 

– maritieme zaken en visserij  

– horizontale 

(financierings)instrumenten ter 

ondersteuning van investeringen in 

Europa (eventueel overkoepelend 

financieringsinstrument op EU-niveau, 

m.i.v. EFSI) 

 

Rubriek 2: Sterkere cohesie en solidariteit Rubriek 2: Een concurrerend en 
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in Europa innovatief Europa 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

– economische, sociale en 

territoriale cohesie (onder gedeeld 

beheer): 

– onderzoek en innovatie 

 investeringen in innovatie, 

digitalisering, herindustrialisatie, kmo's, 

vervoer, aanpassing aan 

klimaatverandering 

– industrie, ondernemerschap en 

kleine en middelgrote ondernemingen 

 werkgelegenheid, sociale zaken en 

sociale integratie

– grote infrastructuurprojecten 

– onderwijs en levenslang leren – vervoer, digitalisering, energie

– cultuur, burgerschap en 

communicatie 

– handel 

– gezondheid en voedselveiligheid  

– asiel, migratie en integratie, 

justitie en consumentenzaken 

 

– ondersteuning van en coördinatie 

met nationale overheden 

 

Rubriek 3: grotere verantwoordelijkheid 

in de wereld 

Rubriek 3: hervorming van de eurozone 

met het oog op duurzaamheid en 

economische groei 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

– internationale samenwerking en 

ontwikkeling 

– stabilisatiemechanisme eurozone 

– nabuurschap – programma ter ondersteuning van 

de lidstaten bij een onderhandelde 

uittreding uit de euro 

– uitbreiding  

– humanitaire hulp  

– handel  

– bijdrage ten behoeve van EU-

trustfondsen en faciliteiten voor externe 

betrekkingen 

 

Rubriek 4: veiligheid, vrede en stabiliteit 

voor iedereen 

Rubriek 4: een hechte samenleving en een 

sterk platteland in Europa 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

– veiligheid – economische, sociale en 

territoriale samenhang 

– crisisrespons en stabiliteit  – landbouw en 

plattelandsontwikkeling 

– gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid  

– maritieme zaken en visserij 
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– defensie  

Rubriek 5: doeltreffend bestuur ten 

dienste van de Europeanen 

Rubriek 5: Europa als wereldspeler 

– financiering EU-personeel – humanitaire hulp 

– financiering gebouwen en 

uitrusting van EU-instellingen 

– internationale samenwerking en 

ontwikkeling 

 – bijdragen ten behoeve van EU-

trustfondsen 

 Rubriek 6: administratie 

Or. en 

Amendement  320 

Janusz Lewandowski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 65 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

65. 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 in aansluiting 

hierop de volgende structuur voor het MFK 

na 2020 voor; 

65. 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 in aansluiting 

hierop de volgende structuur voor het MFK 

na 2020 voor; 

  

Rubriek 1: een sterkere en duurzame 

economie 

Rubriek 1: slimme en inclusieve groei 

 a) Concurrentievermogen voor groei 

en banen 

 b) Economische, sociale en 

territoriale samenhang 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 
 

onder direct beheer:  

– onderzoek en innovatie  

– industrie, ondernemerschap en 

kleine en middelgrote ondernemingen  

 

– grote infrastructuurprojecten  

– vervoer, digitalisering, energie  

– milieu en aanpassing aan 

klimaatverandering 

 

– landbouw en 

plattelandsontwikkeling 

 

– maritieme zaken en visserij  

– horizontale 

(financierings)instrumenten ter 
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ondersteuning van investeringen in 

Europa (eventueel overkoepelend 

financieringsinstrument op EU-niveau, 

m.i.v. EFSI) 

Rubriek 2: Sterkere cohesie en solidariteit 

in Europa 

Rubriek 2: duurzame groei: natuurlijke 

hulpbronnen 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

 

– economische, sociale en 

territoriale cohesie (onder gedeeld 

beheer): 

 

 investeringen in innovatie, 

digitalisering, herindustrialisatie, kmo's, 

vervoer, aanpassing aan 

klimaatverandering 

 

 werkgelegenheid, sociale zaken en 

sociale integratie



– onderwijs en levenslang leren 

– cultuur, burgerschap en 

communicatie 

 

– gezondheid en voedselveiligheid  

– asiel, migratie en integratie, 

justitie en consumentenzaken 

 

– ondersteuning van en coördinatie 

met nationale overheden 

 

Rubriek 3: grotere verantwoordelijkheid 

in de wereld 

Rubriek 3: veiligheid, burgerschap en 

defensie 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

 

– internationale samenwerking en 

ontwikkeling 

 

– nabuurschap  

– uitbreiding  

– humanitaire hulp  

– handel  

– bijdrage ten behoeve van EU-

trustfondsen en faciliteiten voor externe 

betrekkingen 

 

Rubriek 4: veiligheid, vrede en stabiliteit 

voor iedereen 

Rubriek 4: Europa als wereldspeler 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

 

– veiligheid  

– crisisrespons en stabiliteit   

– gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid  
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– defensie  

Rubriek 5: doeltreffend bestuur ten dienste 

van de Europeanen 

Rubriek 5: bestuur 

– financiering EU-personeel  

– financiering gebouwen en 

uitrusting van EU-instellingen 

 

Or. en 

 

Amendement  321 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Giovanni La Via 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 65 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

65. 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 in aansluiting 

hierop de volgende structuur voor het MFK 

na 2020 voor; 

65. 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 in aansluiting 

hierop de volgende structuur voor het MFK 

na 2020 voor; 

Rubriek 1: een sterkere en duurzame 

economie 

Rubriek 1: een sterkere, duurzame en 

digitale economie 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 
met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 
onder direct beheer: onder direct beheer: 

– onderzoek en innovatie – onderzoek en innovatie 

– industrie, ondernemerschap en 

kleine en middelgrote ondernemingen  

– industrie, ondernemerschap en 

kleine en middelgrote ondernemingen  

 – digitalisering van economie en 

samenleving 

– grote infrastructuurprojecten – grote infrastructuurprojecten 

– vervoer, digitalisering, energie – vervoer, energie 

– milieu en aanpassing aan 

klimaatverandering 

– milieu en aanpassing aan 

klimaatverandering 

– landbouw en 

plattelandsontwikkeling 

 

– maritieme zaken en visserij  

– horizontale 

(financierings)instrumenten ter 

ondersteuning van investeringen in Europa 

(eventueel overkoepelend 

financieringsinstrument op EU-niveau, 

m.i.v. EFSI) 

– horizontale 

(financierings)instrumenten ter 

ondersteuning van investeringen in Europa 

(eventueel overkoepelend 

financieringsinstrument op EU-niveau, 

m.i.v. EFSI) 

Rubriek 2: Sterkere cohesie en solidariteit Rubriek 2: sterkere cohesie en solidariteit 
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in Europa in Europa 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

– economische, sociale en territoriale 

cohesie (onder gedeeld beheer): 

– economische, sociale en territoriale 

cohesie (onder gedeeld beheer): 

 investeringen in innovatie, 

digitalisering, herindustrialisatie, kmo's, 

vervoer, aanpassing aan 

klimaatverandering 

 investeringen in innovatie, 

digitalisering, herindustrialisatie, kmo's, 

vervoer, aanpassing aan 

klimaatverandering 

 werkgelegenheid, sociale zaken en 

sociale integratie

 werkgelegenheid, sociale zaken en 

sociale integratie

– onderwijs en levenslang leren – onderwijs en levenslang leren

– cultuur, burgerschap en 

communicatie 

– cultuur, burgerschap, media en 

communicatie 

– gezondheid en voedselveiligheid – gezondheid en voedselveiligheid 

– asiel, migratie en integratie, justitie 

en consumentenzaken 

– asiel, migratie en integratie, justitie 

en consumentenzaken 

– ondersteuning van en coördinatie 

met nationale overheden 

– ondersteuning van en coördinatie 

met nationale overheden 

 Rubriek 2 bis: sterkere en duurzame 

landbouw en visserij 
 met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

 – landbouw en 

plattelandsontwikkeling 

 – maritieme zaken en visserij 

Rubriek 3: grotere verantwoordelijkheid in 

de wereld 

Rubriek 3: grotere verantwoordelijkheid in 

de wereld 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

– internationale samenwerking en 

ontwikkeling 

– internationale samenwerking en 

ontwikkeling 

– nabuurschap – nabuurschap 

– uitbreiding – uitbreiding 

– humanitaire hulp – humanitaire hulp 

– handel – handel 

– bijdrage ten behoeve van EU-

trustfondsen en faciliteiten voor externe 

betrekkingen 

– bijdrage ten behoeve van EU-

trustfondsen en faciliteiten voor externe 

betrekkingen 

Rubriek 4: veiligheid, vrede en stabiliteit 

voor iedereen 

Rubriek 4: veiligheid, vrede en stabiliteit 

voor iedereen 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

– veiligheid – veiligheid 

– crisisrespons en stabiliteit  – crisisrespons en stabiliteit, met 

inbegrip van burgerbescherming 



 

AM\1144763NL.docx 45/162 PE616.896v01-00 

 NL 

– gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid  

– gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid  

– defensie – onderzoek en innovatie op het 

gebied van defensie 

Rubriek 5: doeltreffend bestuur ten dienste 

van de Europeanen 

Rubriek 5: doeltreffend bestuur ten dienste 

van de Europeanen 

– financiering EU-personeel – financiering EU-personeel 

– financiering gebouwen en uitrusting 

van EU-instellingen 

– financiering gebouwen en uitrusting 

van EU-instellingen 

Or. en 

Amendement  322 

Ivana Maletić 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 65 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

65. 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 in aansluiting 

hierop de volgende structuur voor het MFK 

na 2020 voor; 

65. 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 in aansluiting 

hierop de volgende structuur voor het MFK 

na 2020 voor; 

Rubriek 1: een sterkere en duurzame 

economie 

Rubriek 1: een sterkere en concurrerende 

economie 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 
met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

onder direct beheer: onder direct beheer: 

– onderzoek en innovatie – onderzoek en innovatie 
– industrie, ondernemerschap en 

kleine en middelgrote ondernemingen  

– industrie, ondernemerschap en 

kleine en middelgrote ondernemingen 

– grote infrastructuurprojecten – grote infrastructuurprojecten 
– vervoer, digitalisering, energie – vervoer, digitalisering, energie 
– milieu en aanpassing aan 

klimaatverandering 
 

– landbouw en 

plattelandsontwikkeling 
 

– maritieme zaken en visserij  
– horizontale 

(financierings)instrumenten ter 

ondersteuning van investeringen in 

Europa (eventueel overkoepelend 

financieringsinstrument op EU-niveau, 

m.i.v. EFSI) 

 

  
 Rubriek 2: duurzame ontwikkeling, 
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instandhouding en beheer van de 

natuurlijke hulpbronnen 

 – landbouw en 

plattelandsontwikkeling 

 – maritieme zaken en visserij 

 – milieu en aanpassing aan 

klimaatverandering 

Rubriek 2: Sterkere cohesie en solidariteit 

in Europa 

Rubriek 3: sterkere cohesie en solidariteit 

in Europa 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

– economische, sociale en territoriale 

cohesie (onder gedeeld beheer): 

– economische, sociale en territoriale 

cohesie (onder gedeeld beheer): 

 investeringen in innovatie, 

digitalisering, herindustrialisatie, kmo's, 

vervoer, aanpassing aan 

klimaatverandering 

 investeringen in innovatie, 

digitalisering, herindustrialisatie, kmo's, 

vervoer, aanpassing aan 

klimaatverandering 

 werkgelegenheid, sociale zaken en 

sociale integratie

 werkgelegenheid, sociale zaken en 

sociale integratie

– onderwijs en levenslang leren – onderwijs en levenslang leren

– cultuur, burgerschap en 

communicatie 

– cultuur, burgerschap en 

communicatie 

– gezondheid en voedselveiligheid – gezondheid en voedselveiligheid 

– asiel, migratie en integratie, justitie 

en consumentenzaken 

– asiel, migratie en integratie, justitie 

en consumentenzaken 

– ondersteuning van en coördinatie 

met nationale overheden 

– ondersteuning van en coördinatie 

met nationale overheden 

Rubriek 3: grotere verantwoordelijkheid in 

de wereld 

Rubriek 4: grotere verantwoordelijkheid in 

de wereld 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

  

– internationale samenwerking en 

ontwikkeling 

– internationale samenwerking en 

ontwikkeling 

– nabuurschap – nabuurschap 

– uitbreiding – uitbreiding 

– humanitaire hulp – humanitaire hulp 

– handel – handel 

– bijdrage ten behoeve van EU-

trustfondsen en faciliteiten voor externe 

betrekkingen 

– bijdrage ten behoeve van EU-

trustfondsen en faciliteiten voor externe 

betrekkingen 

Rubriek 4: veiligheid, vrede en stabiliteit 

voor iedereen 

Rubriek 5: veiligheid, vrede en stabiliteit 

voor iedereen 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

– veiligheid – veiligheid 
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– crisisrespons en stabiliteit  – crisisrespons en stabiliteit  

– gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid  

– gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid  

– defensie – defensie 

Rubriek 5: doeltreffend bestuur ten dienste 

van de Europeanen 

Rubriek 6: doeltreffend bestuur ten dienste 

van de Europeanen 

– financiering EU-personeel – financiering EU-personeel 

– financiering gebouwen en uitrusting 

van EU-instellingen 

– financiering gebouwen en uitrusting 

van EU-instellingen 

Or. en 

Amendement  323 

Jens Geier, Josef Weidenholzer, Miroslav Poche, Péter Niedermüller, Claude Moraes, 

Derek Vaughan, Clare Moody, Soraya Post, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 65 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

65. 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 in aansluiting 

hierop de volgende structuur voor het MFK 

na 2020 voor; 

65. 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 in aansluiting 

hierop de volgende structuur voor het MFK 

na 2020 voor; 

Rubriek 1: een sterkere en duurzame 

economie 

Rubriek 1: een sterkere en duurzame 

economie 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

onder direct beheer: onder direct beheer: 

– onderzoek en innovatie – onderzoek en innovatie 

 – digitalisering van de Europese 

samenleving en economie 

– industrie, ondernemerschap en 

kleine en middelgrote ondernemingen  

– industrie, ondernemerschap en 

kleine en middelgrote ondernemingen  

– grote infrastructuurprojecten – grote infrastructuurprojecten 

– vervoer, digitalisering, energie – vervoer, energie, ruimte 

– milieu en aanpassing aan 

klimaatverandering 

– milieu en beperking van en 

aanpassing aan klimaatverandering 

– landbouw en 

plattelandsontwikkeling 

– landbouw en 

plattelandsontwikkeling 

– maritieme zaken en visserij – maritieme zaken en visserij 

  

– horizontale – horizontale 
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(financierings)instrumenten ter 

ondersteuning van investeringen in Europa 

(eventueel overkoepelend 

financieringsinstrument op EU-niveau, 

m.i.v. EFSI) 

(financierings)instrumenten ter 

ondersteuning van investeringen in Europa 

(eventueel overkoepelend 

financieringsinstrument op EU-niveau, 

m.i.v. EFSI) 

Rubriek 2: Sterkere cohesie en solidariteit 

in Europa 

Rubriek 2: sterkere cohesie en solidariteit 

in Europa 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

– economische, sociale en territoriale 

cohesie (onder gedeeld beheer): 

– economische, sociale en territoriale 

cohesie (onder gedeeld beheer): 

 investeringen in innovatie, 

digitalisering, herindustrialisatie, kmo's, 

vervoer, aanpassing aan 

klimaatverandering 

 investeringen in innovatie, 

onderzoek, digitalisering, industriële 

transitie, kmo's, vervoer, aanpassing aan 

en beperking van klimaatverandering, 

energie en milieu 

 werkgelegenheid, sociale zaken en 

sociale integratie

 werkgelegenheid, onderwijs, 

sociale zaken en sociale integratie, 

capaciteitsopbouw 

– onderwijs en levenslang leren – onderwijs, jongeren en levenslang 

leren 

 – democratie, de rechtsstaat, 

grondrechten 

– cultuur, burgerschap en 

communicatie 

– cultuur, burgerschap en 

communicatie 

– gezondheid en voedselveiligheid – gezondheid en voedselveiligheid 

– asiel, migratie en integratie, justitie 

en consumentenzaken 

– asiel, migratie en integratie, justitie 

en consumentenzaken 

– ondersteuning van en coördinatie 

met nationale overheden 

– ondersteuning van en coördinatie 

met nationale overheden 

 – gendergelijkheid 

Rubriek 3: grotere verantwoordelijkheid in 

de wereld 

Rubriek 3: grotere verantwoordelijkheid in 

de wereld 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

 – mensenrechten, democratie en de 

rechtsstaat 

– internationale samenwerking en 

ontwikkeling 

– internationale samenwerking en 

ontwikkeling 

– nabuurschap – nabuurschap 

– uitbreiding – uitbreiding 



 

AM\1144763NL.docx 49/162 PE616.896v01-00 

 NL 

– humanitaire hulp – humanitaire hulp 

– handel – handel 

 – gendergelijkheid 

– bijdrage ten behoeve van EU-

trustfondsen en faciliteiten voor externe 

betrekkingen 

– bijdrage ten behoeve van EU-

trustfondsen en faciliteiten voor externe 

betrekkingen 

Rubriek 4: veiligheid, vrede en stabiliteit 

voor iedereen 

Rubriek 4: veiligheid, vrede en stabiliteit 

voor iedereen 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

– veiligheid – veiligheid 

 – cyberveiligheid 

– crisisrespons en stabiliteit – crisisrespons en stabiliteit 

– gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid 

– gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid 

– defensie – defensie 

Rubriek 5: doeltreffend bestuur ten dienste 

van de Europeanen 

Rubriek 5: doeltreffend bestuur ten dienste 

van de Europeanen 

– financiering EU-personeel – financiering EU-personeel 

– financiering gebouwen en uitrusting 

van EU-instellingen 

– financiering gebouwen en uitrusting 

van EU-instellingen 

Or. en 

 

Amendement  324 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 65 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

65. 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 in aansluiting 

hierop de volgende structuur voor het MFK 

na 2020 voor; 

65. 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 in aansluiting 

hierop de volgende structuur voor het MFK 

na 2020 voor; 

Rubriek 1: een sterkere en duurzame 

economie 

Rubriek 1: een sterkere en duurzame 

economie 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 
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onder direct beheer: onder direct beheer: 

– onderzoek en innovatie – onderzoek en innovatie 

– industrie, ondernemerschap en 

kleine en middelgrote ondernemingen  

– industrie, ondernemerschap en 

kleine en middelgrote ondernemingen  

– grote infrastructuurprojecten – grote infrastructuurprojecten 

– vervoer, digitalisering, energie – vervoer, digitalisering, energie 

– milieu en aanpassing aan 

klimaatverandering 

– milieu en aanpassing aan 

klimaatverandering 

– landbouw en 

plattelandsontwikkeling 

– landbouw en 

plattelandsontwikkeling 

– maritieme zaken en visserij – maritieme zaken en visserij 

– horizontale 

(financierings)instrumenten ter 

ondersteuning van investeringen in Europa 

(eventueel overkoepelend 

financieringsinstrument op EU-niveau, 

m.i.v. EFSI) 

– horizontale 

(financierings)instrumenten ter 

ondersteuning van investeringen in Europa 

(eventueel overkoepelend 

financieringsinstrument op EU-niveau, 

m.i.v. EFSI) 

Rubriek 2: Sterkere cohesie en solidariteit 

in Europa 

Rubriek 2: sterkere cohesie en solidariteit 

in Europa 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

– economische, sociale en territoriale 

cohesie (onder gedeeld beheer): 

– economische, sociale en territoriale 

cohesie (onder gedeeld beheer): 

 investeringen in innovatie, 

digitalisering, herindustrialisatie, kmo's, 

vervoer, aanpassing aan 

klimaatverandering 

 investeringen in innovatie, 

digitalisering, herindustrialisatie, kmo's, 

vervoer, aanpassing aan 

klimaatverandering en demografische 

uitdagingen 

 werkgelegenheid, sociale zaken en 

sociale integratie

 werkgelegenheid, sociale zaken en 

sociale integratie, vermindering van de 

ongelijkheid, armoedebestrijding 

  afstemming van vaardigheden en 

kwalificaties op de behoeften van de 

arbeidsmarkt

  terugdringen van verschillen 

tussen de lidstaten en kandidaat-lidstaten 

op het gebied van 

werkgelegenheidsprestaties;

– onderwijs en levenslang leren – onderwijs, met bijzondere 

klemtoon op digitale en 

ondernemersvaardigheden, en levenslang 

leren 

– cultuur, burgerschap en 

communicatie 

– cultuur, burgerschap en 

communicatie 
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– gezondheid en voedselveiligheid – gezondheid en voedselveiligheid 

– asiel, migratie en integratie, justitie 

en consumentenzaken 

– asiel, migratie en integratie, justitie 

en consumentenzaken 

– ondersteuning van en coördinatie 

met nationale overheden 

– ondersteuning van en coördinatie 

met nationale overheden 

Rubriek 3: grotere verantwoordelijkheid in 

de wereld 

Rubriek 3: grotere verantwoordelijkheid in 

de wereld 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

– internationale samenwerking en 

ontwikkeling 

– internationale samenwerking en 

ontwikkeling 

– nabuurschap – nabuurschap 

– uitbreiding – uitbreiding 

– humanitaire hulp – humanitaire hulp 

– handel – handel 

– bijdrage ten behoeve van EU-

trustfondsen en faciliteiten voor externe 

betrekkingen 

– bijdrage ten behoeve van EU-

trustfondsen en faciliteiten voor externe 

betrekkingen 

Rubriek 4: veiligheid, vrede en stabiliteit 

voor iedereen 

Rubriek 4: veiligheid, vrede en stabiliteit 

voor iedereen 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

– veiligheid – veiligheid 

– crisisrespons en stabiliteit – crisisrespons en stabiliteit 

– gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid 

– gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid 

– defensie – defensie 

Rubriek 5: doeltreffend bestuur ten dienste 

van de Europeanen 

Rubriek 5: doeltreffend bestuur ten dienste 

van de Europeanen 

– financiering EU-personeel – financiering EU-personeel 

– financiering gebouwen en uitrusting 

van EU-instellingen 

– financiering gebouwen en uitrusting 

van EU-instellingen 

Or. en 

 

Amendement  325 

Tiemo Wölken 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 65 
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Ontwerpresolutie Amendement 

65. 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 in aansluiting 

hierop de volgende structuur voor het MFK 

na 2020 voor; 

65. 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 in aansluiting 

hierop de volgende structuur voor het MFK 

na 2020 voor; 

Rubriek 1: een sterkere en duurzame 

economie 

Rubriek 1: een sterkere en duurzame 

economie 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 
met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning en ter bevordering van een 

duurzame economie en decarbonisatie in 

overeenstemming met de SDG's en de 

doelstellingen van de Overeenkomst van 

Parijs: 

onder direct beheer: onder direct beheer: 

– onderzoek en innovatie – onderzoek en innovatie 
– industrie, ondernemerschap en 

kleine en middelgrote ondernemingen  

– industrie, ondernemerschap en 

kleine en middelgrote ondernemingen 

– grote infrastructuurprojecten – grote infrastructuurprojecten 
– vervoer, digitalisering, energie – vervoer, digitalisering, energie 
– milieu en aanpassing aan 

klimaatverandering 

– milieu, met inbegrip van 

natuurfinanciering om de verarming van 

de diversiteit te stoppen, en aanpassing aan 

klimaatverandering 
– landbouw en 

plattelandsontwikkeling 

– landbouw en 

plattelandsontwikkeling 
– maritieme zaken en visserij – maritieme zaken en visserij 
– horizontale 

(financierings)instrumenten ter 

ondersteuning van investeringen in Europa 

(eventueel overkoepelend 

financieringsinstrument op EU-niveau, 

m.i.v. EFSI) 

– horizontale 

(financierings)instrumenten ter 

ondersteuning van investeringen in Europa 

(eventueel overkoepelend 

financieringsinstrument op EU-niveau, 

m.i.v. EFSI) 
Rubriek 2: Sterkere cohesie en solidariteit 

in Europa 

Rubriek 2: sterkere cohesie en solidariteit 

in Europa 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

– economische, sociale en territoriale 

cohesie (onder gedeeld beheer): 

– economische, sociale en territoriale 

cohesie (onder gedeeld beheer): 

 investeringen in innovatie, 

digitalisering, herindustrialisatie, kmo's, 

vervoer, aanpassing aan 

klimaatverandering 

 investeringen in innovatie, 

digitalisering, herindustrialisatie, kmo's, 

vervoer, aanpassing aan 

klimaatverandering 

 werkgelegenheid, sociale zaken en 

sociale integratie

 werkgelegenheid, sociale zaken en 

sociale integratie
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– onderwijs en levenslang leren – onderwijs en levenslang leren

– cultuur, burgerschap en 

communicatie 

– cultuur, burgerschap en 

communicatie 

– gezondheid en voedselveiligheid – gezondheid en voedselveiligheid 

– asiel, migratie en integratie, justitie 

en consumentenzaken 

– asiel, migratie en integratie, justitie 

en consumentenzaken 

– ondersteuning van en coördinatie 

met nationale overheden 

– ondersteuning van en coördinatie 

met nationale overheden 

Rubriek 3: grotere verantwoordelijkheid in 

de wereld 

Rubriek 3: grotere verantwoordelijkheid in 

de wereld 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

  

– internationale samenwerking en 

ontwikkeling 

– internationale samenwerking en 

ontwikkeling 

– nabuurschap – nabuurschap 

– uitbreiding – uitbreiding 

– humanitaire hulp – humanitaire hulp 

– handel – handel 

– bijdrage ten behoeve van EU-

trustfondsen en faciliteiten voor externe 

betrekkingen 

– bijdrage ten behoeve van EU-

trustfondsen en faciliteiten voor externe 

betrekkingen 

Rubriek 4: veiligheid, vrede en stabiliteit 

voor iedereen 

Rubriek 4: veiligheid, vrede en stabiliteit 

voor iedereen 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

– veiligheid – veiligheid 

– crisisrespons en stabiliteit  – crisisrespons en stabiliteit  

– gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid  

– gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid  

– defensie – defensie 

Rubriek 5: doeltreffend bestuur ten dienste 

van de Europeanen 

Rubriek 5: doeltreffend bestuur ten dienste 

van de Europeanen 

– financiering EU-personeel – financiering EU-personeel 

– financiering gebouwen en uitrusting 

van EU-instellingen 

– financiering gebouwen en uitrusting 

van EU-instellingen 

Or. en 

 

Amendement  326 

Paul Rübig 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 65 
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Ontwerpresolutie Amendement 

65. 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 in aansluiting 

hierop de volgende structuur voor het MFK 

na 2020 voor; 

65. 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 in aansluiting 

hierop de volgende structuur voor het MFK 

na 2020 voor; 

Rubriek 1: een sterkere en duurzame 

economie 

Rubriek 1: een sterkere en duurzame 

economie 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 
met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 
onder direct beheer: onder direct beheer: 

– onderzoek en innovatie – onderzoek en innovatie 

– industrie, ondernemerschap en 

kleine en middelgrote ondernemingen  

– industrie, ondernemerschap en 

kleine en middelgrote ondernemingen  

– grote infrastructuurprojecten – grote infrastructuurprojecten 

– vervoer, digitalisering, energie – vervoer, digitalisering, energie 

– milieu en aanpassing aan 

klimaatverandering 

– milieu en aanpassing aan 

klimaatverandering 

– landbouw en 

plattelandsontwikkeling 

– landbouw en 

plattelandsontwikkeling 

– maritieme zaken en visserij – maritieme zaken en visserij 

– horizontale 

(financierings)instrumenten ter 

ondersteuning van investeringen in Europa 

(eventueel overkoepelend 

financieringsinstrument op EU-niveau, 

m.i.v. EFSI) 

– horizontale 

(financierings)instrumenten ter 

ondersteuning van investeringen in Europa 

(eventueel overkoepelend 

financieringsinstrument op EU-niveau, 

m.i.v. EFSI) 

Rubriek 2: Sterkere cohesie en solidariteit 

in Europa 

Rubriek 2: sterkere cohesie en solidariteit 

in Europa 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

– economische, sociale en territoriale 

cohesie (onder gedeeld beheer): 

– economische, sociale en territoriale 

cohesie (onder gedeeld beheer): 

 investeringen in innovatie, 

digitalisering, herindustrialisatie, kmo's, 

vervoer, aanpassing aan 

klimaatverandering 

 investeringen in innovatie, 

digitalisering, herindustrialisatie, kmo's, 

vervoer, aanpassing aan 

klimaatverandering 

 werkgelegenheid, sociale zaken en 

sociale integratie

 werkgelegenheid, sociale zaken en 

sociale integratie

– onderwijs en levenslang leren – onderwijs en levenslang leren

– cultuur, burgerschap en 

communicatie 

– cultuur, burgerschap en 

communicatie 

– gezondheid en voedselveiligheid – gezondheid en voedselveiligheid 

– asiel, migratie en integratie, justitie 

en consumentenzaken 

– asiel, migratie en integratie, justitie 

en consumentenzaken 
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– ondersteuning van en coördinatie 

met nationale overheden 

– ondersteuning van en coördinatie 

met nationale overheden 

Rubriek 3: grotere verantwoordelijkheid in 

de wereld 

Rubriek 3: grotere verantwoordelijkheid in 

de wereld 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

– internationale samenwerking en 

ontwikkeling 

– internationale samenwerking en 

ontwikkeling 

– nabuurschap – nabuurschap 

– uitbreiding – uitbreiding 

– humanitaire hulp – humanitaire hulp 

– handel – handel 

– bijdrage ten behoeve van EU-

trustfondsen en faciliteiten voor externe 

betrekkingen 

– bijdrage ten behoeve van EU-

trustfondsen en faciliteiten voor externe 

betrekkingen 

Rubriek 4: veiligheid, vrede en stabiliteit 

voor iedereen 

Rubriek 4: veiligheid, vrede en stabiliteit 

voor iedereen 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

– veiligheid – veiligheid 

– crisisrespons en stabiliteit  – crisisrespons en stabiliteit  

– gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid  

– gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid  

– defensie – onderzoek en innovatie op het 

gebied van defensie 

Rubriek 5: doeltreffend bestuur ten dienste 

van de Europeanen 

Rubriek 5: doeltreffend bestuur ten dienste 

van de Europeanen 

– financiering EU-personeel – financiering EU-personeel 

– financiering gebouwen en uitrusting 

van EU-instellingen 

– financiering gebouwen en uitrusting 

van EU-instellingen 

Or. en 

 

Amendement  327 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 66 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 66 bis. dringt erop aan om de 

Klimaatovereenkomst van Parijs te nemen 

als belangrijkste as voor het MFK na 
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2020; is daarom van mening dat alle 

beleidsmaatregelen en programma's 

grondig moeten worden hervormd om ze 

zo goed mogelijk af te stemmen op die 

overeenkomst teneinde te komen tot ten 

minste 50 % klimaatgerelateerde uitgaven 

in het MFK voor de periode na 2020; 

Or. en 

 

Amendement  328 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 66 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 66 ter. is van mening dat, als we onze 

planeet willen beschermen, zorg willen 

dragen voor de mensen en willen 

investeren in onze toekomst in de EU en 

in de wereld, uitgaven in verband met 

kernenergie, gas, wegen en defensie 

moeten worden uitgesloten van alle 

vormen van rechtstreekse of 

onrechtstreekse steunverlening uit de EU-

begroting; is bijgevolg van mening dat de 

EU-begroting niet langer mag dienen om 

rechtstreeks dan wel onrechtstreeks 

infrastructuur voor fossiele brandstoffen 

te financieren in de EU en daarbuiten; 

Or. en 

 

Amendement  329 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 16 
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Ontwerpresolutie Amendement 

Een sterkere en duurzame economie Een sterkere, billijkere1 bis en duurzame 

economie 

 __________________ 

 1 bis Ondanks de bij het MFK 2014-2020 

aangehechte gezamenlijke verklaring over 

gendermainstreaming is op dit gebied 

slechts weinig vooruitgang geboekt en uit 

het MFK 2014-2020 is geen duidelijke 

strategie voor gendergelijkheid met 

specifieke doelstellingen, concrete 

streefcijfers en toewijzingen 

voortgekomen. In de context van dit 

verslag is het van het grootste belang een 

uitdrukkelijke verwijzing op te nemen die 

onderstreept dat het algemene financiële 

kader van de Unie over mogelijkheden 

beschikt om bij te dragen tot 

gendergelijkheid en 

gendermainstreaming. 

Or. en 

 

Amendement  330 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Een sterkere en duurzame economie Een sterkere, duurzame en digitale 

economie 

Or. en 

 

Amendement  331 

Ivana Maletić 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 16 



 

PE616.896v01-00 58/162 AM\1144763NL.docx 

NL 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Een sterkere en duurzame economie Een sterkere en concurrerende economie 

Or. en 

 

Amendement  332 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Een sterkere en duurzame economie Beschermen van onze planeet 

Or. en 

 

Amendement  333 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Dominique Riquet, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 67 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

67. benadrukt het belang van het 

voltooien van de Europese 

Onderzoeksruimte, de energie-unie en de 

digitale eengemaakte markt als 

fundamentele onderdelen van de Europese 

eengemaakte markt; 

67. benadrukt het belang van het 

voltooien van de Europese 

Onderzoeksruimte, de energie-unie, de 

interne Europese vervoersruimte en de 

digitale eengemaakte markt als 

fundamentele onderdelen van de Europese 

eengemaakte markt; herhaalt dat moet 

worden voorzien in passende financiële 

middelen voor de financieringsfaciliteit 

voor Europese verbindingen als 

strategisch instrument om deze 

doelstellingen te kunnen behalen; 

Or. en 
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Amendement  334 

Marco Valli 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 67 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

67. benadrukt het belang van het 

voltooien van de Europese 

Onderzoeksruimte, de energie-unie en de 

digitale eengemaakte markt als 

fundamentele onderdelen van de Europese 

eengemaakte markt; 

67. benadrukt het belang van het 

voltooien van de energie-unie met een 

toekomstgericht beleid inzake 

klimaatverandering, van de digitale 

eengemaakte markt, en van de Europese 

onderzoeksruimte als fundamentele 

onderdelen van de Europese eengemaakte 

markt; 

Or. it 

 

Amendement  335 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 67 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

67. benadrukt het belang van het 

voltooien van de Europese 

Onderzoeksruimte, de energie-unie en de 

digitale eengemaakte markt als 

fundamentele onderdelen van de Europese 

eengemaakte markt; 

67. benadrukt1bis het belang van het 

voltooien van de Europese 

Onderzoeksruimte, de energie-unie en de 

digitale eengemaakte markt als 

fundamentele onderdelen van de Europese 

eengemaakte markt; 

 __________________ 

 1 bis Deze paragraaf moet worden geplaatst 

onder het kopje "Investeren in de 

toekomst".  

Or. en 

 

Amendement  336 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 67 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 67 bis. onderstreept de noodzaak van een 

grotere samenhang tussen het 

financieringsbeleid van de EU en de 

verbintenis onder de Overeenkomst van 

Parijs, die vereist dat alle financiële 

stromen moeten worden afgestemd op de 

klimaatdoelstelling voor de lange termijn; 

onderstreept in dit verband het potentieel 

van het MFK om een snelle overgang te 

stimuleren naar een koolstofneutrale 

Europese economie tegen 2050; dringt 

erop aan de ondersteuning voor fossiele 

brandstoffen al vanaf 2020 niet meer toe 

te staan, ten minste de helft van de 

fondsen van het MFK in zijn geheel te 

reserveren voor uitgaven op het gebied 

van het klimaat, en een nieuw instrument 

voor te stellen ter versnelling van de 

energietransitie om daarmee lokale 

autoriteiten, energiecoöperaties, actieve 

energieconsumenten en bedrijven te 

ondersteunen; 

Or. it 

 

Amendement  337 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 68 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

68. is van mening dat er in het 

volgende MFK sprake moet zijn van meer 

concentratie van begrotingsmiddelen op 

gebieden waar een duidelijke Europese 

meerwaarde verkregen kan worden en die 

de economische groei, het 

concurrentievermogen en de 

werkgelegenheid stimuleren; benadrukt in 

dit verband het belang van onderzoek en 

68. is van mening dat er in het 

volgende MFK sprake moet zijn van meer 

concentratie van begrotingsmiddelen op 

gebieden waar een duidelijke Europese 

meerwaarde verkregen kan worden en die 

de duurzame economische groei, het 

concurrentievermogen en de 

werkgelegenheid stimuleren; benadrukt in 

dit verband het belang van onderzoek en 
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innovatie voor de totstandbrenging van een 

duurzame, toonaangevende 

kenniseconomie, en betreurt dat als gevolg 

van het gebrek aan toereikende 

financiering in het huidige MFK slechts 

aan een klein deel van de hoogwaardige 

projecten op dit gebied EU-financiering 

werd verstrekt; 

innovatie voor de totstandbrenging van een 

duurzame, toonaangevende 

kenniseconomie, en betreurt dat als gevolg 

van het gebrek aan toereikende 

financiering in het huidige MFK slechts 

aan een klein deel van de hoogwaardige 

projecten op dit gebied, met name aan 

projecten inzake belangrijke kwesties 

zoals hulpbronnenefficiëntie, natuurlijk 

kapitaal en ecosysteemdiensten, groene 

banen en groene financiering, EU-

financiering werd verstrekt; 

Or. en 

 

Amendement  338 

Jordi Solé, Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 68 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

68. is van mening dat er in het 

volgende MFK sprake moet zijn van meer 

concentratie van begrotingsmiddelen op 

gebieden waar een duidelijke Europese 

meerwaarde verkregen kan worden en die 

de economische groei, het 

concurrentievermogen en de 

werkgelegenheid stimuleren; benadrukt in 

dit verband het belang van onderzoek en 

innovatie voor de totstandbrenging van een 

duurzame, toonaangevende 

kenniseconomie, en betreurt dat als gevolg 

van het gebrek aan toereikende 

financiering in het huidige MFK slechts 

aan een klein deel van de hoogwaardige 

projecten op dit gebied EU-financiering 

werd verstrekt; 

68. is van mening1 bis dat1 ter er in het 

volgende MFK sprake moet zijn van meer 

concentratie van begrotingsmiddelen op 

gebieden waar een duidelijke Europese 

meerwaarde verkregen kan worden en die 

de Europese economie sterker en 

veerkrachtiger maken door langdurig 

concurrentievermogen, duurzaamheid en 

solidariteit te bevorderen; benadrukt in dit 

verband het belang van onderzoek en 

innovatie voor de totstandbrenging van een 

duurzame, toonaangevende 

kenniseconomie, en betreurt dat als gevolg 

van het gebrek aan toereikende 

financiering in het huidige MFK slechts 

aan een klein deel van de hoogwaardige 

projecten op dit gebied EU-financiering 

werd verstrekt; 

 __________________ 

 1 bis Deze paragraaf moet worden geplaatst 

onder het kopje "Investeren in de 

toekomst". 
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 1 ter Amendement voorgesteld door NABU 

– Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Amendement  339 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 68 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

68. is van mening dat er in het 

volgende MFK sprake moet zijn van meer 

concentratie van begrotingsmiddelen op 

gebieden waar een duidelijke Europese 

meerwaarde verkregen kan worden en die 

de economische groei, het 

concurrentievermogen en de 

werkgelegenheid stimuleren; benadrukt in 

dit verband het belang van onderzoek en 

innovatie voor de totstandbrenging van 

een duurzame, toonaangevende 

kenniseconomie, en betreurt dat als 

gevolg van het gebrek aan toereikende 

financiering in het huidige MFK slechts 

aan een klein deel van de hoogwaardige 

projecten op dit gebied EU-financiering 

werd verstrekt; 

68. is van mening dat er in het 

volgende MFK sprake moet zijn van meer 

concentratie van begrotingsmiddelen op 

gebieden waar een duidelijke Europese 

meerwaarde verkregen kan worden en die 

de economische ontwikkeling en sociale 

integratie, het concurrentievermogen en de 

werkgelegenheid stimuleren; 

Or. en 

 

Amendement  340 

Marco Valli 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 68 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

68. is van mening dat er in het 

volgende MFK sprake moet zijn van meer 

concentratie van begrotingsmiddelen op 

68. is van mening dat er in het 

volgende MFK sprake moet zijn van meer 

concentratie van begrotingsmiddelen op 
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gebieden waar een duidelijke Europese 

meerwaarde verkregen kan worden en die 

de economische groei, het 

concurrentievermogen en de 

werkgelegenheid stimuleren; benadrukt in 

dit verband het belang van onderzoek en 

innovatie voor de totstandbrenging van een 

duurzame, toonaangevende 

kenniseconomie, en betreurt dat als gevolg 

van het gebrek aan toereikende 

financiering in het huidige MFK slechts 

aan een klein deel van de hoogwaardige 

projecten op dit gebied EU-financiering 

werd verstrekt; 

gebieden waar een duidelijke Europese 

meerwaarde verkregen kan worden, die 

bijdragen aan het bereiken van de 

doelstellingen op het gebied van klimaat 

en energie, en die de voorspoed, het 

concurrentievermogen en de 

werkgelegenheid stimuleren; benadrukt in 

dit verband het belang van onderzoek en 

innovatie voor de totstandbrenging van een 

duurzame, toonaangevende 

kenniseconomie, en betreurt dat als gevolg 

van het gebrek aan toereikende 

financiering in het huidige MFK slechts 

aan een klein deel van de hoogwaardige 

projecten op dit gebied EU-financiering 

werd verstrekt; 

Or. it 

 

Amendement  341 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 68 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

68. is van mening dat er in het 

volgende MFK sprake moet zijn van meer 

concentratie van begrotingsmiddelen op 

gebieden waar een duidelijke Europese 

meerwaarde verkregen kan worden en die 

de economische groei, het 

concurrentievermogen en de 

werkgelegenheid stimuleren; benadrukt in 

dit verband het belang van onderzoek en 

innovatie voor de totstandbrenging van een 

duurzame, toonaangevende 

kenniseconomie, en betreurt dat als gevolg 

van het gebrek aan toereikende 

financiering in het huidige MFK slechts 

aan een klein deel van de hoogwaardige 

projecten op dit gebied EU-financiering 

werd verstrekt; 

68. is van mening dat er in het 

volgende MFK sprake moet zijn van meer 

concentratie van begrotingsmiddelen op 

gebieden waar een duidelijke Europese 

meerwaarde verkregen kan worden en die 

de economische groei, het 

concurrentievermogen en de 

werkgelegenheid in alle regio's van de EU 

zoveel mogelijk stimuleren; benadrukt in 

dit verband het belang van onderzoek en 

innovatie voor de totstandbrenging van een 

duurzame, toonaangevende 

kenniseconomie, en betreurt dat als gevolg 

van het gebrek aan toereikende 

financiering in het huidige MFK slechts 

aan een klein deel van de hoogwaardige 

projecten op dit gebied EU-financiering 

werd verstrekt; 

Or. en 
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Amendement  342 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 68 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

68. is van mening dat er in het 

volgende MFK sprake moet zijn van meer 

concentratie van begrotingsmiddelen op 

gebieden waar een duidelijke Europese 

meerwaarde verkregen kan worden en die 

de economische groei, het 

concurrentievermogen en de 

werkgelegenheid stimuleren; benadrukt in 

dit verband het belang van onderzoek en 

innovatie voor de totstandbrenging van een 

duurzame, toonaangevende 

kenniseconomie, en betreurt dat als gevolg 

van het gebrek aan toereikende 

financiering in het huidige MFK slechts 

aan een klein deel van de hoogwaardige 

projecten op dit gebied EU-financiering 

werd verstrekt; 

68. is van mening dat er in het 

volgende MFK sprake moet zijn van meer 

concentratie van begrotingsmiddelen ter 

bevordering van duurzame ontwikkeling 

en fatsoenlijke banen op gebieden waar 

een duidelijke Europese meerwaarde 

verkregen kan worden en die de 

economische groei, het 

concurrentievermogen en de 

werkgelegenheid stimuleren; benadrukt in 

dit verband het belang van onderzoek en 

innovatie voor de totstandbrenging van een 

duurzame, toonaangevende 

kenniseconomie, en betreurt dat als gevolg 

van het gebrek aan toereikende 

financiering in het huidige MFK slechts 

aan een klein deel van de hoogwaardige 

projecten op dit gebied EU-financiering 

werd verstrekt; 

Or. en 

 

Amendement  343 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 68 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

68. is van mening dat er in het 

volgende MFK sprake moet zijn van meer 

concentratie van begrotingsmiddelen op 

gebieden waar een duidelijke Europese 

meerwaarde verkregen kan worden en die 

de economische groei, het 

concurrentievermogen en de 

68. is van mening dat er in het 

volgende MFK sprake moet zijn van meer 

concentratie van begrotingsmiddelen op 

gebieden waar een duidelijke meerwaarde 

verkregen kan worden om de Europese 

economie rendabeler te maken door 

solidariteit en duurzaamheid te 



 

AM\1144763NL.docx 65/162 PE616.896v01-00 

 NL 

werkgelegenheid stimuleren; benadrukt in 

dit verband het belang van onderzoek en 

innovatie voor de totstandbrenging van een 

duurzame, toonaangevende 

kenniseconomie, en betreurt dat als gevolg 

van het gebrek aan toereikende 

financiering in het huidige MFK slechts 

aan een klein deel van de hoogwaardige 

projecten op dit gebied EU-financiering 

werd verstrekt; 

stimuleren; benadrukt in dit verband het 

belang van onderzoek en innovatie voor de 

totstandbrenging van een duurzame, 

toonaangevende kenniseconomie, en 

betreurt dat als gevolg van het gebrek aan 

toereikende financiering in het huidige 

MFK slechts aan een klein deel van de 

hoogwaardige projecten op dit gebied EU-

financiering werd verstrekt; 

Or. fr 

 

Amendement  344 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 68 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

68. is van mening dat er in het 

volgende MFK sprake moet zijn van meer 

concentratie van begrotingsmiddelen op 

gebieden waar een duidelijke Europese 

meerwaarde verkregen kan worden en die 

de economische groei, het 

concurrentievermogen en de 

werkgelegenheid stimuleren; benadrukt in 

dit verband het belang van onderzoek en 

innovatie voor de totstandbrenging van een 

duurzame, toonaangevende 

kenniseconomie, en betreurt dat als gevolg 

van het gebrek aan toereikende 

financiering in het huidige MFK slechts 

aan een klein deel van de hoogwaardige 

projecten op dit gebied EU-financiering 

werd verstrekt; 

68. is van mening dat er in het 

volgende MFK sprake moet zijn van meer 

concentratie van begrotingsmiddelen op 

gebieden waar een duidelijke Europese 

meerwaarde verkregen kan worden en die 

convergente economische en duurzame 

groene groei en hoogwaardige en 

langdurige werkgelegenheid stimuleren; 

benadrukt in dit verband het belang van 

onderzoek en innovatie voor de 

totstandbrenging van een duurzame, 

toonaangevende kenniseconomie, en 

betreurt dat als gevolg van het gebrek aan 

toereikende financiering in het huidige 

MFK slechts aan een klein deel van de 

hoogwaardige projecten op dit gebied EU-

financiering werd verstrekt; 

Or. en 

 

Amendement  345 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 69 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

69. dringt daarom aan op een 

aanzienlijke verhoging van de totale, voor 

het KP9-programma bestemde 

begrotingsmiddelen in het volgende MFK, 

die moeten worden vastgesteld op een 

niveau van minstens 120 miljard EUR; 

beschouwt dit niveau als passend om het 

mondiale concurrentievermogen en het 

wetenschappelijke en industriële 

leiderschap van Europa veilig te stellen, 

een antwoord te bieden op 

maatschappelijke uitdagingen en de 

klimaatdoelstellingen van de EU te helpen 

verwezenlijken; 

69. dringt daarom aan op een 

aanzienlijke verhoging van de totale, voor 

het KP9-programma bestemde 

begrotingsmiddelen in het volgende MFK, 

die moeten worden vastgesteld op een 

niveau van minstens 160 miljard EUR; 

beschouwt dit niveau als passend om het 

mondiale concurrentievermogen en het 

wetenschappelijke en industriële 

leiderschap van Europa veilig te stellen, 

een antwoord te bieden op 

maatschappelijke uitdagingen en de 

klimaatdoelstellingen van de EU te helpen 

verwezenlijken; 

Or. sv 

 

Amendement  346 

Paul Rübig, Christian Ehler 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 69 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

69. dringt daarom aan op een 

aanzienlijke verhoging van de totale, voor 

het KP9-programma bestemde 

begrotingsmiddelen in het volgende MFK, 

die moeten worden vastgesteld op een 

niveau van minstens 120 miljard EUR; 

beschouwt dit niveau als passend om het 

mondiale concurrentievermogen en het 

wetenschappelijke en industriële 

leiderschap van Europa veilig te stellen, 

een antwoord te bieden op 

maatschappelijke uitdagingen en de 

klimaatdoelstellingen van de EU te helpen 

verwezenlijken; 

69. dringt daarom aan op een 

aanzienlijke verhoging van de totale, voor 

het KP9-programma bestemde 

begrotingsmiddelen in het volgende MFK, 

die minstens moeten worden verdubbeld; 

beschouwt dit niveau als passend om het 

mondiale concurrentievermogen en het 

wetenschappelijke en industriële 

leiderschap van Europa veilig te stellen, 

een antwoord te bieden op 

maatschappelijke uitdagingen en de 

klimaatdoelstellingen van de EU te helpen 

verwezenlijken; 

Or. de 



 

AM\1144763NL.docx 67/162 PE616.896v01-00 

 NL 

 

Amendement  347 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 69 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

69. dringt daarom aan op een 

aanzienlijke verhoging van de totale, voor 

het KP9-programma bestemde 

begrotingsmiddelen in het volgende MFK, 

die moeten worden vastgesteld op een 

niveau van minstens 120 miljard EUR; 

beschouwt dit niveau als passend om het 

mondiale concurrentievermogen en het 

wetenschappelijke en industriële 

leiderschap van Europa veilig te stellen, 

een antwoord te bieden op 

maatschappelijke uitdagingen en de 

klimaatdoelstellingen van de EU te helpen 

verwezenlijken; 

69. dringt daarom aan op een 

aanzienlijke verhoging van de totale, voor 

het KP9-programma bestemde 

begrotingsmiddelen in het volgende MFK, 

die moeten worden vastgesteld op een 

niveau van minstens 120 miljard EUR en 

die tijdens de uitvoering niet mogen 

worden onderworpen aan bezuinigingen 

of verminderingen; beschouwt dit niveau 

als passend om het mondiale 

concurrentievermogen en het 

wetenschappelijke en industriële 

leiderschap van Europa veilig te stellen, 

een antwoord te bieden op 

maatschappelijke uitdagingen en de 

klimaatdoelstellingen van de EU te helpen 

verwezenlijken; herinnert in dit verband 

aan de noodzaak om de 

financieringssubsidies te behouden, met 

name voor samenwerking en 

fundamenteel onderzoek in de 

academische wereld; 

Or. it 

 

Amendement  348 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 69 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

69. dringt daarom aan op een 

aanzienlijke verhoging van de totale, voor 

het KP9-programma bestemde 

begrotingsmiddelen in het volgende MFK, 

69. dringt daarom aan op een 

aanzienlijke verhoging van de totale, voor 

het KP9-programma bestemde 

begrotingsmiddelen in het volgende MFK, 
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die moeten worden vastgesteld op een 

niveau van minstens 120 miljard EUR; 

beschouwt dit niveau als passend om het 

mondiale concurrentievermogen en het 

wetenschappelijke en industriële 

leiderschap van Europa veilig te stellen, 

een antwoord te bieden op 

maatschappelijke uitdagingen en de 

klimaatdoelstellingen van de EU te helpen 

verwezenlijken; 

die moeten worden vastgesteld op een 

niveau van minstens 120 miljard EUR; 

beschouwt dit niveau als passend om het 

mondiale concurrentievermogen en het 

wetenschappelijke en industriële 

leiderschap van Europa veilig te stellen, 

een antwoord te bieden op 

maatschappelijke uitdagingen en de 

klimaatdoelstellingen van de EU en de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen te 

helpen verwezenlijken; 

Or. en 

 

Amendement  349 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 69 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

69. dringt daarom aan op een 

aanzienlijke verhoging van de totale, voor 

het KP9-programma bestemde 

begrotingsmiddelen in het volgende MFK, 

die moeten worden vastgesteld op een 

niveau van minstens 120 miljard EUR; 

beschouwt dit niveau als passend om het 

mondiale concurrentievermogen en het 

wetenschappelijke en industriële 

leiderschap van Europa veilig te stellen, 

een antwoord te bieden op 

maatschappelijke uitdagingen en de 

klimaatdoelstellingen van de EU te helpen 

verwezenlijken; 

69. dringt1 bis daarom aan op een 

aanzienlijke verhoging van de totale, voor 

het Horizon 2030-programma bestemde 

begrotingsmiddelen in het volgende MFK, 

die moeten worden vastgesteld op een 

niveau van minstens 105 miljard EUR; 

beschouwt dit niveau als passend om het 

mondiale concurrentievermogen en het 

wetenschappelijke en industriële 

leiderschap van Europa veilig te stellen, 

een antwoord te bieden op 

maatschappelijke uitdagingen en de 

klimaatdoelstellingen van de EU te helpen 

verwezenlijken; 

 __________________ 

 1 bis Deze paragraaf moet worden geplaatst 

onder het kopje "Investeren in de 

toekomst". 

Or. en 
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Amendement  350 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 69 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

69. dringt daarom aan op een 

aanzienlijke verhoging van de totale, voor 

het KP9-programma bestemde 

begrotingsmiddelen in het volgende MFK, 

die moeten worden vastgesteld op een 

niveau van minstens 120 miljard EUR; 

beschouwt dit niveau als passend om het 

mondiale concurrentievermogen en het 

wetenschappelijke en industriële 

leiderschap van Europa veilig te stellen, 

een antwoord te bieden op 

maatschappelijke uitdagingen en de 

klimaatdoelstellingen van de EU te helpen 

verwezenlijken; 

69. dringt daarom aan op een 

aanzienlijke verhoging van de totale, voor 

het KP9-programma bestemde 

begrotingsmiddelen in het volgende MFK, 

die moeten worden vastgesteld op een 

niveau van minstens 120 miljard EUR; 

beschouwt dit niveau als passend om het 

mondiale concurrentievermogen en het 

wetenschappelijke, technologische en 

industriële leiderschap van Europa veilig te 

stellen, een antwoord te bieden op 

maatschappelijke uitdagingen en de 

klimaatdoelstellingen van de EU te helpen 

verwezenlijken; 

Or. en 

 

Amendement  351 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 69 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 69 bis. merkt op dat het volgende MFK de 

EU en haar lidstaten moet steunen bij het 

behalen van hun klimaatdoelstellingen 

zoals vastgesteld in de Overeenkomst van 

Parijs; beklemtoont dat de EU-fondsen de 

transitie naar hernieuwbare energie met 

lagere emissies moeten ondersteunen; 

wijst erop dat het belangrijk is 

financiering voor biodiversiteit te 

garanderen aan de hand van 

programma's zoals LIFE en ervoor te 

zorgen dat deze worden voortgezet in het 

volgende MFK; 
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Or. en 

 

Amendement  352 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 69 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 69 bis. verzoekt te voorzien in een 

regelgevingskader en een niet-

regelgevingskader, alsook in financiële 

middelen om het concurrentievermogen 

en de groei van de Europese markt op het 

gebied van medische en digitale 

gezondheidstechnologieën te benutten 

door de sector (grote en kleine 

ondernemingen) te steunen zodat deze op 

internationaal niveau kan concurreren; 

Or. en 

 

Amendement  353 

Janusz Lewandowski, Barbara Kudrycka 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 70 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

70. vraagt ook om meer aandacht voor 

de uitvoering van onderzoek en innovatie 

door middel van gemeenschappelijke 

ondernemingen en voor het ondersteunen 

van investeringen in sleuteltechnologieën 

om zo iets te doen aan het tekort aan 

investeringen op het gebied van innovatie; 

benadrukt dat de verhoging van de 

middelen gepaard moet gaan met een 

vereenvoudiging van de 

financieringsprocedures; is ingenomen met 

de inspanningen van de Commissie in dit 

verband en dringt aan op de voortzetting 

ervan in de volgende 

70. vraagt ook om meer aandacht voor 

de uitvoering van onderzoek en innovatie 

door middel van diverse instrumenten en 

voor het ondersteunen van investeringen in 

sleuteltechnologieën om zo iets te doen aan 

het tekort aan investeringen op het gebied 

van innovatie; benadrukt dat de verhoging 

van de middelen gepaard moet gaan met 

een vereenvoudiging van de 

financieringsprocedures; is ingenomen met 

de inspanningen van de Commissie in dit 

verband en dringt aan op de voortzetting 

ervan in de volgende 

programmeringsperiode; wijst op de grote 
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programmeringsperiode; geografische onevenwichtigheden in het 

gebruik van middelen uit het 

kaderprogramma; pleit voor alomvattende 

begrotingsoplossingen die ervoor zorgen 

dat alle lidstaten en regio's van de EU 

inzetten op onderzoek, ontwikkeling en 

innovatie; 

Or. en 

 

Amendement  354 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 70 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

70. vraagt ook om meer aandacht voor 

de uitvoering van onderzoek en innovatie 

door middel van gemeenschappelijke 

ondernemingen en voor het ondersteunen 

van investeringen in sleuteltechnologieën 

om zo iets te doen aan het tekort aan 

investeringen op het gebied van innovatie; 

benadrukt dat de verhoging van de 

middelen gepaard moet gaan met een 

vereenvoudiging van de 

financieringsprocedures; is ingenomen met 

de inspanningen van de Commissie in dit 

verband en dringt aan op de voortzetting 

ervan in de volgende 

programmeringsperiode; 

70. vraagt ook om meer aandacht voor 

de uitvoering van onderzoek en innovatie 

door middel van gemeenschappelijke 

ondernemingen en voor het ondersteunen 

van investeringen in sleuteltechnologieën 

om zo iets te doen aan het tekort aan 

investeringen op het gebied van innovatie; 

benadrukt dat de verhoging van de 

middelen gepaard moet gaan met een 

vereenvoudiging van de 

financieringsprocedures; is ingenomen met 

de inspanningen van de Commissie in dit 

verband en dringt aan op de voortzetting 

ervan in de volgende 

programmeringsperiode teneinde 

aanvragers uit alle lidstaten betere 

toegang en een gelijk speelveld te 

verschaffen met behulp van een nieuw 

systeem voor de beoordeling van 

aanvragen op basis van een 

meerwaardevoorstel en mogelijke 

resultaten; 

Or. en 

 

Amendement  355 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 70 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

70. vraagt ook om meer aandacht voor 

de uitvoering van onderzoek en innovatie 

door middel van gemeenschappelijke 

ondernemingen en voor het ondersteunen 

van investeringen in sleuteltechnologieën 

om zo iets te doen aan het tekort aan 

investeringen op het gebied van innovatie; 

benadrukt dat de verhoging van de 

middelen gepaard moet gaan met een 

vereenvoudiging van de 

financieringsprocedures; is ingenomen met 

de inspanningen van de Commissie in dit 

verband en dringt aan op de voortzetting 

ervan in de volgende 

programmeringsperiode; 

70. vraagt ook om meer aandacht voor 

de uitvoering van onderzoek en innovatie 

door middel van gemeenschappelijke 

ondernemingen en voor het ondersteunen 

van investeringen in sleuteltechnologieën 

om zo iets te doen aan het tekort aan 

investeringen op het gebied van innovatie; 

benadrukt dat de verhoging van de 

middelen gepaard moet gaan met een 

vereenvoudiging van de 

financieringsprocedures; is ingenomen met 

de inspanningen van de Commissie in dit 

verband en dringt aan op de voortzetting 

ervan in de volgende 

programmeringsperiode, samen met 

inspanningen om mechanismen in te 

voeren die zorgen voor een evenwichtige 

deelname van belanghebbenden uit alle 

lidstaten; 

Or. en 

 

Amendement  356 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 70 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

70. vraagt ook om meer aandacht voor 

de uitvoering van onderzoek en innovatie 

door middel van gemeenschappelijke 

ondernemingen en voor het ondersteunen 

van investeringen in sleuteltechnologieën 

om zo iets te doen aan het tekort aan 

investeringen op het gebied van innovatie; 

benadrukt dat de verhoging van de 

middelen gepaard moet gaan met een 

vereenvoudiging van de 

financieringsprocedures; is ingenomen met 

70. vraagt ook om meer aandacht voor 

de uitvoering van onderzoek en innovatie 

door middel van gemeenschappelijke 

ondernemingen en voor het ondersteunen 

van investeringen in sleuteltechnologieën 

om zo iets te doen aan het tekort aan 

investeringen op het gebied van innovatie 

en op die manier van Europa een 

voorvechter van belangrijk onderzoek, 

demonstratie en uitrol te maken; 

benadrukt dat de verhoging van de 



 

AM\1144763NL.docx 73/162 PE616.896v01-00 

 NL 

de inspanningen van de Commissie in dit 

verband en dringt aan op de voortzetting 

ervan in de volgende 

programmeringsperiode; 

middelen gepaard moet gaan met een 

vereenvoudiging van de 

financieringsprocedures en met 

doeltreffende controlemechanismen; is 

ingenomen met de inspanningen van de 

Commissie in dit verband en dringt aan op 

de voortzetting ervan in de volgende 

programmeringsperiode; 

Or. en 

 

Amendement  357 

Marco Valli 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 70 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

70. vraagt ook om meer aandacht voor 

de uitvoering van onderzoek en innovatie 

door middel van gemeenschappelijke 

ondernemingen en voor het ondersteunen 

van investeringen in sleuteltechnologieën 

om zo iets te doen aan het tekort aan 

investeringen op het gebied van innovatie; 

benadrukt dat de verhoging van de 

middelen gepaard moet gaan met een 

vereenvoudiging van de 

financieringsprocedures; is ingenomen met 

de inspanningen van de Commissie in dit 

verband en dringt aan op de voortzetting 

ervan in de volgende 

programmeringsperiode; 

70. vraagt ook om meer aandacht voor 

de uitvoering van onderzoek en innovatie 

en voor het ondersteunen van investeringen 

in sleuteltechnologieën, met name 

activerende technologieën, om zo iets te 

doen aan het tekort aan investeringen op 

het gebied van innovatie; benadrukt dat de 

verhoging van de middelen gepaard moet 

gaan met een adequate ondersteuning en 

met vereenvoudiging van de 

financieringsprocedures; verzoekt de 

Commissie in dit verband de inspanningen 

te vergroten en dringt aan op de 

voortzetting ervan in de volgende 

programmeringsperiode; 

Or. it 

 

Amendement  358 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 70 
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Ontwerpresolutie Amendement 

70. vraagt ook om meer aandacht voor 

de uitvoering van onderzoek en innovatie 

door middel van gemeenschappelijke 

ondernemingen en voor het ondersteunen 

van investeringen in sleuteltechnologieën 

om zo iets te doen aan het tekort aan 

investeringen op het gebied van innovatie; 

benadrukt dat de verhoging van de 

middelen gepaard moet gaan met een 

vereenvoudiging van de 

financieringsprocedures; is ingenomen met 

de inspanningen van de Commissie in dit 

verband en dringt aan op de voortzetting 

ervan in de volgende 

programmeringsperiode; 

70. vraagt1 bis ook om meer aandacht 

voor de uitvoering van onderzoek en 

innovatie door middel van 

gemeenschappelijke ondernemingen en 

voor het ondersteunen van investeringen in 

sleuteltechnologieën om zo iets te doen aan 

het tekort aan investeringen op het gebied 

van innovatie; benadrukt dat de verhoging 

van de middelen gepaard moet gaan met 

een vereenvoudiging van de 

financieringsprocedures; is ingenomen met 

de inspanningen van de Commissie in dit 

verband en dringt aan op de voortzetting 

ervan in de volgende 

programmeringsperiode; 

 __________________ 

 1 bis Deze paragraaf moet worden geplaatst 

onder het kopje "Investeren in de 

toekomst". 

Or. en 

 

Amendement  359 

Jens Geier 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 70 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 70 bis. is ingenomen met het recente 

voorstel van de Commissie om de 

komende jaren de financiering van het 

Fonds voor onderzoek inzake kolen en 

staal te waarborgen; wijst uitdrukkelijk op 

het belang van dit fonds voor de 

financiering van onderzoek in deze 

industriële sector; is daarom van mening 

dat er een oplossing voor de langere 

termijn nodig is die zorgt voor 

financiering na 2020 en die het fonds ook 

opneemt in de Uniebegroting zodat het 

Parlement zijn rol van 
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begrotingscontrole-instantie ten volle kan 

vervullen;  

Or. en 

 

Amendement  360 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 70 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 70 bis. wijst erop dat het noodzakelijk is 

een geografisch evenwicht te waarborgen 

in het gebruik van EU-financiering voor 

onderzoek en innovatie door nationale 

budgetten of aanvullende 

projectselectiecriteria in te voeren met het 

oog op een eerlijke verdeling van de steun 

onder de lidstaten; 

Or. pl 

 

Amendement  361 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 70 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 70 bis. vraagt om te zorgen voor 

samenhang tussen de industriële en 

digitale agenda van de EU, met het oog op 

Industrie 4.0, het "industriële internet"; 

acht het van essentieel belang om 

industriële investeringen opnieuw op te 

starten en een win-winsituatie te creëren 

met de doelstellingen van het 

milieubeleid; 

Or. en 
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Amendement  362 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 70 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 70 bis. wijst nadrukkelijk op de inzet van 

de Unie voor vrede en verzoekt de 

lidstaten een verbod overeen te komen op 

het gebruik van de EU-begroting voor de 

financiering of waarborging van 

projecten voor de ontwikkeling van 

technologie voor tweeërlei gebruik die 

voor militaire doeleinden kan worden 

ingezet; 

Or. en 

 

Amendement  363 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 70 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 70 ter. benadrukt dat de instrumenten 

voor de financiering van O&O sterker 

gericht moeten worden op e-zorg om de 

zorgverlening te industrialiseren met 

behulp van normen en empirisch 

onderbouwde praktijken, terwijl ook 

precisiegeneeskunde en gepersonaliseerde 

behandelingen mogelijk worden gemaakt, 

en op technologieën ter ondersteuning 

van definitieve diagnose, preventie, 

biomedische modellering en de 

optimalisatie van behandelingen; 

Or. en 
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Amendement  364 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 71 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

71. benadrukt dat kmo's belangrijke 

aanjagers zijn van economische groei, 

innovatie en werkgelegenheid, en wijst op 

hun belangrijke rol bij het herstel en het 

stimuleren van een duurzame EU-

economie; herinnert eraan dat er in de EU 

meer dan 20 miljoen kmo's zijn en dat zij 

99 % van alle bedrijven vormen; is van 

mening dat verbeterde toegang tot 

financiering voor kmo's een belangrijke 

beleidsdoelstelling moet blijven in het 

volgende MFK en pleit daarom voor een 

verdubbeling van de financiële middelen 

van het Cosme-programma om het af te 

stemmen op de werkelijke behoeften van 

de EU-economie en de aanzienlijke 

belangstelling voor deelname; 

71. benadrukt dat kmo's belangrijke 

aanjagers zijn van duurzame groei, 

innovatie en werkgelegenheid, en wijst op 

hun belangrijke rol bij het herstel en het 

stimuleren van een duurzame EU-

economie; herinnert eraan dat er in de EU 

meer dan 20 miljoen kmo's zijn en dat zij 

99 % van alle bedrijven vormen; is van 

mening dat verbeterde en vereenvoudigde 

toegang tot financiering voor kmo's, met 

bijzondere aandacht voor micro-

ondernemingen, een belangrijke 

beleidsdoelstelling moet blijven in het 

volgende MFK en pleit daarom voor ten 

minste een verdubbeling van de financiële 

middelen van het Cosme-programma om 

het af te stemmen op de werkelijke 

behoeften van de EU-economie en de 

aanzienlijke belangstelling voor deelname; 

Or. it 

 

Amendement  365 

Eider Gardiazabal Rubial, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 71 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

71. benadrukt dat kmo's belangrijke 

aanjagers zijn van economische groei, 

innovatie en werkgelegenheid, en wijst op 

hun belangrijke rol bij het herstel en het 

stimuleren van een duurzame EU-

economie; herinnert eraan dat er in de EU 

meer dan 20 miljoen kmo's zijn en dat zij 

99 % van alle bedrijven vormen; is van 

mening dat verbeterde toegang tot 

71. benadrukt dat kmo's en micro-

ondernemingen, met inbegrip van 

ondernemingen uit de sociale economie, 

belangrijke aanjagers zijn van economische 

groei, innovatie en werkgelegenheid, en 

wijst op hun belangrijke rol bij het herstel 

en het stimuleren van een duurzame EU-

economie; herinnert eraan dat er in de EU 

meer dan 20 miljoen kmo's zijn en dat zij 
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financiering voor kmo's een belangrijke 

beleidsdoelstelling moet blijven in het 

volgende MFK en pleit daarom voor een 

verdubbeling van de financiële middelen 

van het Cosme-programma om het af te 

stemmen op de werkelijke behoeften van 

de EU-economie en de aanzienlijke 

belangstelling voor deelname; 

99 % van alle bedrijven vormen; is van 

mening dat verbeterde toegang tot 

financiering voor kmo's een belangrijke 

beleidsdoelstelling moet blijven in het 

volgende MFK en pleit daarom voor een 

verdubbeling van de financiële middelen 

van het Cosme-programma om het af te 

stemmen op de werkelijke behoeften van 

de EU-economie en de aanzienlijke 

belangstelling voor deelname; 

Or. en 

 

Amendement  366 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 71 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

71. benadrukt dat kmo's belangrijke 

aanjagers zijn van economische groei, 

innovatie en werkgelegenheid, en wijst op 

hun belangrijke rol bij het herstel en het 

stimuleren van een duurzame EU-

economie; herinnert eraan dat er in de EU 

meer dan 20 miljoen kmo's zijn en dat zij 

99 % van alle bedrijven vormen; is van 

mening dat verbeterde toegang tot 

financiering voor kmo's een belangrijke 

beleidsdoelstelling moet blijven in het 

volgende MFK en pleit daarom voor een 

verdubbeling van de financiële middelen 

van het Cosme-programma om het af te 

stemmen op de werkelijke behoeften van 

de EU-economie en de aanzienlijke 

belangstelling voor deelname; 

71. benadrukt1 bis dat kmo's, met 

inbegrip van coöperaties, belangrijke 

aanjagers zijn van economische groei, 

innovatie en werkgelegenheid, en wijst op 

hun belangrijke rol bij het herstel en het 

stimuleren van een duurzame EU-

economie; herinnert eraan dat er in de EU 

meer dan 20 miljoen kmo's zijn en dat zij 

99 % van alle bedrijven vormen; is van 

mening dat verbeterde toegang tot 

financiering voor kmo's een belangrijke 

beleidsdoelstelling moet blijven in het 

volgende MFK en pleit daarom voor een 

verdubbeling van de financiële middelen 

van het Cosme-programma om het af te 

stemmen op de werkelijke behoeften van 

de EU-economie en de aanzienlijke 

belangstelling voor deelname; 

 __________________ 

 1 bis Deze paragraaf moet worden geplaatst 

onder het kopje "Investeren in de 

toekomst". 

Or. en 
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Amendement  367 

Inese Vaidere 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 71 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

71. benadrukt dat kmo's belangrijke 

aanjagers zijn van economische groei, 

innovatie en werkgelegenheid, en wijst op 

hun belangrijke rol bij het herstel en het 

stimuleren van een duurzame EU-

economie; herinnert eraan dat er in de EU 

meer dan 20 miljoen kmo's zijn en dat zij 

99 % van alle bedrijven vormen; is van 

mening dat verbeterde toegang tot 

financiering voor kmo's een belangrijke 

beleidsdoelstelling moet blijven in het 

volgende MFK en pleit daarom voor een 

verdubbeling van de financiële middelen 

van het Cosme-programma om het af te 

stemmen op de werkelijke behoeften van 

de EU-economie en de aanzienlijke 

belangstelling voor deelname; 

71. benadrukt dat kmo's belangrijke 

aanjagers zijn van economische groei, 

innovatie en werkgelegenheid, en wijst op 

hun belangrijke rol bij het herstel en het 

stimuleren van een duurzame EU-

economie; herinnert eraan dat er in de EU 

meer dan 20 miljoen kmo's zijn en dat zij 

99 % van alle bedrijven vormen; is van 

mening dat verbeterde toegang tot 

financiering voor kmo's in alle lidstaten 

een belangrijke beleidsdoelstelling moet 

blijven in het volgende MFK en pleit 

daarom voor een verdubbeling van de 

financiële middelen van het Cosme-

programma om het af te stemmen op de 

werkelijke behoeften van de EU-economie 

en de aanzienlijke belangstelling voor 

deelname; 

Or. en 

 

Amendement  368 

José Manuel Fernandes 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 71 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

71. benadrukt dat kmo's belangrijke 

aanjagers zijn van economische groei, 

innovatie en werkgelegenheid, en wijst op 

hun belangrijke rol bij het herstel en het 

stimuleren van een duurzame EU-

economie; herinnert eraan dat er in de EU 

meer dan 20 miljoen kmo's zijn en dat zij 

99 % van alle bedrijven vormen; is van 

71. benadrukt dat kmo's belangrijke 

aanjagers zijn van economische groei, 

innovatie en werkgelegenheid, en wijst op 

hun belangrijke rol bij het herstel en het 

stimuleren van een duurzame EU-

economie; herinnert eraan dat er in de EU 

meer dan 20 miljoen kmo's zijn en dat zij 

99 % van alle bedrijven vormen; is van 
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mening dat verbeterde toegang tot 

financiering voor kmo's een belangrijke 

beleidsdoelstelling moet blijven in het 

volgende MFK en pleit daarom voor een 

verdubbeling van de financiële middelen 

van het Cosme-programma om het af te 

stemmen op de werkelijke behoeften van 

de EU-economie en de aanzienlijke 

belangstelling voor deelname; 

mening dat verbeterde toegang tot 

financiering voor kmo's een belangrijke 

beleidsdoelstelling moet blijven in het 

volgende MFK; 

Or. en 

 

Amendement  369 

José Manuel Fernandes 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 71 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 71 bis. is ingenomen met het succes van 

het speciale EU-programma voor het 

concurrentievermogen van 

ondernemingen en voor kmo's (Cosme) in 

het kader van het huidige MFK; merkt op 

dat het Parlement onafgebroken heeft 

gestreden voor een verdere stijging van de 

toewijzing die voor dit programma 

bestemd is in de context van de jaarlijkse 

begrotingsprocedure; merkt met genoegen 

het hoge niveau van tenuitvoerlegging 

van dit programma op, hetgeen wijst op 

een capaciteit om nog meer middelen te 

absorberen; verzoekt daarom de 

financiële toewijzing aan het Cosme-

programma te verdubbelen om het af te 

stemmen op de werkelijke behoeften van 

de EU-economie en de aanzienlijke 

belangstelling voor deelname; 

Or. en 

 

Amendement  370 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 72 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

72. verklaart opnieuw veel waarde te 

hechten aan het EFSI dat ten doel heeft 

500 miljard EUR aan nieuwe 

investeringen in de reële economie aan te 

trekken in het huidige MFK; is van 

mening dat het EFSI reeds een krachtige 

en gerichte impuls heeft gegeven aan 

economische sectoren die duurzame groei 

en werkgelegenheid bevorderen; is 

daarom ingenomen met het voornemen 

van de Commissie om met een 

wetgevingsvoorstel te komen tot 

voortzetting en verbetering van deze 

investeringsregeling in het nieuwe MFK; 

benadrukt dat elk wetgevingsvoorstel 

gebaseerd moet zijn op de conclusies van 

een door de Commissie uitgevoerde 

evaluatie en een onafhankelijke evaluatie; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  371 

Bernd Kölmel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 72 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

72. verklaart opnieuw veel waarde te 

hechten aan het EFSI dat ten doel heeft 

500 miljard EUR aan nieuwe 

investeringen in de reële economie aan te 

trekken in het huidige MFK; is van 

mening dat het EFSI reeds een krachtige 

en gerichte impuls heeft gegeven aan 

economische sectoren die duurzame groei 

en werkgelegenheid bevorderen; is 

daarom ingenomen met het voornemen 

van de Commissie om met een 

wetgevingsvoorstel te komen tot 

voortzetting en verbetering van deze 

Schrappen 
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investeringsregeling in het nieuwe MFK; 

benadrukt dat elk wetgevingsvoorstel 

gebaseerd moet zijn op de conclusies van 

een door de Commissie uitgevoerde 

evaluatie en een onafhankelijke evaluatie; 

Or. en 

 

Amendement  372 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 72 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

72. verklaart opnieuw veel waarde te 

hechten aan het EFSI dat ten doel heeft 500 

miljard EUR aan nieuwe investeringen in 

de reële economie aan te trekken in het 

huidige MFK; is van mening dat het EFSI 

reeds een krachtige en gerichte impuls 

heeft gegeven aan economische sectoren 

die duurzame groei en werkgelegenheid 

bevorderen; is daarom ingenomen met het 

voornemen van de Commissie om met een 

wetgevingsvoorstel te komen tot 

voortzetting en verbetering van deze 

investeringsregeling in het nieuwe MFK; 

benadrukt dat elk wetgevingsvoorstel 

gebaseerd moet zijn op de conclusies van 

een door de Commissie uitgevoerde 

evaluatie en een onafhankelijke evaluatie; 

72. verklaart opnieuw veel waarde te 

hechten aan het EFSI dat ten doel heeft 500 

miljard EUR aan nieuwe investeringen in 

de reële economie aan te trekken in het 

huidige MFK; is van mening dat het EFSI 

reeds een krachtige en gerichte impuls 

heeft gegeven aan economische sectoren 

die duurzame groei en werkgelegenheid 

bevorderen; is daarom ingenomen met het 

voornemen van de Commissie om met een 

wetgevingsvoorstel te komen tot 

voortzetting en verbetering van deze 

investeringsregeling in het nieuwe MFK; 

benadrukt dat elk wetgevingsvoorstel 

gebaseerd moet zijn op de conclusies van 

een door de Commissie uitgevoerde 

evaluatie en een onafhankelijke evaluatie; 

wijst erop dat alle wetgevingsvoorstellen 

het geografische bereik van het EFSI fors 

dienen te verbeteren; herinnert eraan dat 

het EFSI een aanvullend instrument voor 

de bevordering van investeringen moet 

blijven aangezien het cohesiebeleid het 

investeringsbeleid van de Europese Unie 

moet blijven; 

Or. en 
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Amendement  373 

Inese Vaidere 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 72 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

72. verklaart opnieuw veel waarde te 

hechten aan het EFSI dat ten doel heeft 500 

miljard EUR aan nieuwe investeringen in 

de reële economie aan te trekken in het 

huidige MFK; is van mening dat het EFSI 

reeds een krachtige en gerichte impuls 

heeft gegeven aan economische sectoren 

die duurzame groei en werkgelegenheid 

bevorderen; is daarom ingenomen met het 

voornemen van de Commissie om met een 

wetgevingsvoorstel te komen tot 

voortzetting en verbetering van deze 

investeringsregeling in het nieuwe MFK; 

benadrukt dat elk wetgevingsvoorstel 

gebaseerd moet zijn op de conclusies van 

een door de Commissie uitgevoerde 

evaluatie en een onafhankelijke evaluatie; 

72. verklaart opnieuw veel waarde te 

hechten aan het EFSI dat ten doel heeft 500 

miljard EUR aan nieuwe investeringen in 

de reële economie aan te trekken in het 

huidige MFK; is van mening dat het EFSI 

reeds een krachtige en gerichte impuls 

heeft gegeven aan economische sectoren 

die duurzame groei en werkgelegenheid 

bevorderen; merkt echter op dat deze 

economische impuls voornamelijk 

selectief is gebleven voor de lidstaten van 

de EU-15, en dat er moet worden gezorgd 

voor gelijke toegang tot de 

investeringsmogelijkheden in alle 

lidstaten; is daarom ingenomen met het 

voornemen van de Commissie om met een 

wetgevingsvoorstel te komen tot 

voortzetting en verbetering van deze 

investeringsregeling in het nieuwe MFK; 

benadrukt dat elk wetgevingsvoorstel 

gebaseerd moet zijn op de conclusies van 

een door de Commissie uitgevoerde 

evaluatie en een onafhankelijke evaluatie; 

Or. en 

 

Amendement  374 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 72 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

72. verklaart opnieuw veel waarde te 

hechten aan het EFSI dat ten doel heeft 500 

miljard EUR aan nieuwe investeringen in 

de reële economie aan te trekken in het 

72. verklaart1 bis opnieuw veel waarde 

te hechten aan het EFSI dat ten doel heeft 

500 miljard EUR aan nieuwe investeringen 

in de reële economie aan te trekken in het 
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huidige MFK; is van mening dat het EFSI 

reeds een krachtige en gerichte impuls 

heeft gegeven aan economische sectoren 

die duurzame groei en werkgelegenheid 

bevorderen; is daarom ingenomen met het 

voornemen van de Commissie om met een 

wetgevingsvoorstel te komen tot 

voortzetting en verbetering van deze 

investeringsregeling in het nieuwe MFK; 

benadrukt dat elk wetgevingsvoorstel 

gebaseerd moet zijn op de conclusies van 

een door de Commissie uitgevoerde 

evaluatie en een onafhankelijke evaluatie; 

huidige MFK; is van mening dat het EFSI 

reeds een krachtige en gerichte impuls 

heeft gegeven aan economische sectoren 

die duurzame groei en werkgelegenheid 

bevorderen; is daarom ingenomen met het 

voornemen van de Commissie om met een 

wetgevingsvoorstel te komen tot 

voortzetting en verbetering van deze 

investeringsregeling in het nieuwe MFK; 

benadrukt dat elk wetgevingsvoorstel 

gebaseerd moet zijn op de conclusies van 

een door de Commissie uitgevoerde 

evaluatie en een onafhankelijke evaluatie 

en dat alle uitgaven die niet stroken met 

de binnenlandse en internationale 

toezeggingen van de EU moeten worden 

uitgesloten van subsidiabiliteit; 

 __________________ 

 1 bis Deze paragraaf moet worden geplaatst 

onder het kopje "Investeren in de 

toekomst". 

Or. en 

 

Amendement  375 

Alfred Sant 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 72 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

72. verklaart opnieuw veel waarde te 

hechten aan het EFSI dat ten doel heeft 500 

miljard EUR aan nieuwe investeringen in 

de reële economie aan te trekken in het 

huidige MFK; is van mening dat het EFSI 

reeds een krachtige en gerichte impuls 

heeft gegeven aan economische sectoren 

die duurzame groei en werkgelegenheid 

bevorderen; is daarom ingenomen met het 

voornemen van de Commissie om met een 

wetgevingsvoorstel te komen tot 

voortzetting en verbetering van deze 

investeringsregeling in het nieuwe MFK; 

benadrukt dat elk wetgevingsvoorstel 

72. verklaart opnieuw veel waarde te 

hechten aan het EFSI dat ten doel heeft 500 

miljard EUR aan nieuwe investeringen in 

de reële economie aan te trekken in het 

huidige MFK; is van mening dat het EFSI 

reeds een krachtige en gerichte impuls 

heeft gegeven aan economische sectoren 

die duurzame groei en werkgelegenheid 

bevorderen en dat er meer kan worden 

gedaan om de voordelen daarvan in alle 

regio's van de EU voelbaar te maken; is 

daarom ingenomen met het voornemen van 

de Commissie om met een 

wetgevingsvoorstel te komen tot 
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gebaseerd moet zijn op de conclusies van 

een door de Commissie uitgevoerde 

evaluatie en een onafhankelijke evaluatie; 

voortzetting en verbetering van deze 

investeringsregeling in het nieuwe MFK; 

benadrukt dat elk wetgevingsvoorstel 

gebaseerd moet zijn op de conclusies van 

een door de Commissie uitgevoerde 

evaluatie en een onafhankelijke evaluatie; 

Or. en 

 

Amendement  376 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 72 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

72. verklaart opnieuw veel waarde te 

hechten aan het EFSI dat ten doel heeft 500 

miljard EUR aan nieuwe investeringen in 

de reële economie aan te trekken in het 

huidige MFK; is van mening dat het EFSI 

reeds een krachtige en gerichte impuls 

heeft gegeven aan economische sectoren 

die duurzame groei en werkgelegenheid 

bevorderen; is daarom ingenomen met het 

voornemen van de Commissie om met een 

wetgevingsvoorstel te komen tot 

voortzetting en verbetering van deze 

investeringsregeling in het nieuwe MFK; 

benadrukt dat elk wetgevingsvoorstel 

gebaseerd moet zijn op de conclusies van 

een door de Commissie uitgevoerde 

evaluatie en een onafhankelijke evaluatie; 

72. verklaart opnieuw veel waarde te 

hechten aan het EFSI dat ten doel heeft 500 

miljard EUR aan nieuwe investeringen in 

de reële economie aan te trekken in het 

huidige MFK; verzoekt de Commissie 

derhalve om de tekortkomingen van de 

tenuitvoerlegging van het EFSI in de 

eerste fase op te lossen en het te 

verbeteren wanneer zij komt met een 

wetgevingsvoorstel tot voortzetting en 

verbetering van deze investeringsregeling 

in het nieuwe MFK en aldus de rol van het 

EFSI als belangrijk instrument voor het 

wegwerken van structurele ongelijkheid 

en de bevordering van convergentie en 

cohesie te versterken; benadrukt dat elk 

wetgevingsvoorstel gebaseerd moet zijn op 

de conclusies van een door de Commissie 

uitgevoerde evaluatie en een 

onafhankelijke evaluatie; 

Or. en 

 

Amendement  377 

Eider Gardiazabal Rubial, Josef Weidenholzer 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 72 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 72 bis. is van mening dat het volgende 

MFK beter moet weergeven dat het beleid 

voorrang geeft aan de digitalisering van 

de Europese samenleving en economie; 

pleit voor investeringen in essentiële 

technologie en infrastructuur, in 

innovatie en onderzoek, evenals in 

digitale vaardigheden met het oog op het 

behoud en de verdere versterking van het 

concurrentievermogen van de EU en de 

verbetering van de levenskwaliteit van 

onze burgers; is van mening dat meer 

steun moet gaan naar 

grensoverschrijdende initiatieven die van 

cruciaal belang zijn voor Europa, zoals de 

capaciteit voor cyberbeveiliging, de 

ontwikkeling en toegang tot technologieën 

voor artificiële intelligentie, robotica en 

High Performance Computing; 

Or. en 

 

Amendement  378 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 72 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 72 bis. is1 bis van mening dat de CEF 2030 

het belangrijkste investeringsinstrument 

van de EU moet worden dat rechtstreeks 

wordt beheerd door de Europese 

Commissie en dat dit moet worden gericht 

op grensoverschrijdende verbindingen 

voor duurzame vervoerswijzen, met 

inbegrip van renovatie, ontbrekende 

schakels, intermodaliteit en de 

modernisering van infrastructuur in 

verband met de nieuwe oplossingen voor 

digitalisering en decarbonisatie, op 

elektriciteitsinfrastructuur, hernieuwbare 
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energie en slimme netten om de 

energietransitie te bevorderen, en op 

hogesnelheidsbreedband in de ICT-sector; 

 __________________ 

 1 bis Deze paragraaf moet worden geplaatst 

onder het kopje "Investeren in de 

toekomst". 

Or. en 

 

Amendement  379 

Younous Omarjee 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 72 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 72 bis. acht het noodzakelijk dat erop 

wordt toegezien dat de plaats van het 

EFSI binnen de begroting en binnen de 

beleidsprioriteiten van de Unie de 

doelstellingen van het Europese 

cohesiebeleid niet uitholt; is van mening 

dat er aan de acties die door het EFSI 

worden gefinancierd, een dubbele 

voorwaarde moet worden gekoppeld: de 

verkleining van de welvaartskloof in 

Europa enerzijds en sociale cohesie en 

duurzaamheid anderzijds; 

Or. fr 

 

Amendement  380 

José Manuel Fernandes 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 72 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 72 bis. wijst daarnaast op de positieve 

effecten van het EFSI voor het 

verstrekken van financiering aan kmo's, 
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die momenteel meer dan 500 000 kmo's 

en midcap-ondernemingen in de hele 

Unie bereikt; beklemtoont dat het kmo-

venster, door een zeer sterke opname die 

de hoge vraag van de markt weergeeft, 

reeds verder werd versterkt tijdens het 

eerste stadium van de tenuitvoerlegging 

van het programma; 

Or. en 

 

Amendement  381 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 72 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 72 ter. beklemtoont dat het volgende 

MFK beter moet weergeven dat het beleid 

voorrang geeft aan de digitalisering van 

de Europese samenleving en economie en 

de noodzaak om te investeren in essentiële 

technologie en infrastructuur en in 

digitale vaardigheden met het oog op het 

behoud en de versterking van ons 

concurrentievermogen, de verbetering van 

onze levenskwaliteit en ons sociaal 

weefsel; is van mening dat meer steun 

moet gaan naar grensoverschrijdende 

initiatieven die van cruciaal belang zijn 

voor Europa, voornamelijk op het gebied 

van ontwikkeling en toegang tot de 

recentste technologieën van artificiële 

intelligentie tot High Performance 

Computing, en digitale vaardigheden, 

terwijl er sterke ondersteuning blijft gaan 

naar onderzoek en innovatie in digitale 

technologieën als onderdeel van het 

kaderprogramma voor onderzoek; 

Or. en 
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Amendement  382 

Inese Vaidere 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 73 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

73. benadrukt het belang van het MFK 

voor sectoren die afhankelijk zijn van 

langetermijninvesteringen, zoals de 

vervoerssector; wijst erop dat 

vervoersinfrastructuur de ruggengraat is 

van de eengemaakte markt en de basis 

vormt voor duurzame groei en nieuwe 

banen; merkt op dat de verwezenlijking 

van een interne Europese vervoersruimte 

met verbindingen naar de buurlanden grote 

vervoersinfrastructuur vereist en moet 

worden behandeld als een centrale 

prioriteit voor het concurrentievermogen 

van de EU en voor economische, sociale en 

territoriale cohesie, ook voor perifere 

gebieden; is daarom van mening dat het 

volgende MFK moet voorzien in 

voldoende financiering voor projecten 

waarmee met name een bijdrage wordt 

geleverd aan de voltooiing van het 

kernnetwerk en de corridors van het TEN-

T, dat verder moet worden uitgebreid; 

benadrukt dat er een geactualiseerd en 

doeltreffender CEF-programma moet 

komen waarin alle vervoerswijzen aan bod 

moeten komen, de nadruk moet liggen op 

onderlinge verbindingen en op de 

voltooiing van het netwerk in perifere 

gebieden, en gebruik wordt gemaakt van 

gemeenschappelijke normen; 

73. benadrukt het belang van het MFK 

voor sectoren die afhankelijk zijn van 

langetermijninvesteringen, zoals de 

vervoerssector; wijst erop dat 

vervoersinfrastructuur de ruggengraat is 

van de eengemaakte markt en de basis 

vormt voor duurzame groei en nieuwe 

banen en de cohesie bevordert; merkt op 

dat de verwezenlijking van een interne 

Europese vervoersruimte met verbindingen 

naar de buurlanden grote 

vervoersinfrastructuur vereist en moet 

worden behandeld als een centrale 

prioriteit voor het concurrentievermogen 

van de EU en voor economische, sociale en 

territoriale cohesie, ook voor perifere 

gebieden; is daarom van mening dat het 

volgende MFK moet voorzien in 

voldoende financiering voor projecten 

waarmee met name een bijdrage wordt 

geleverd aan de voltooiing van het 

kernnetwerk en de corridors van het TEN-

V, dat verder moet worden uitgebreid; is 

van mening dat het voor de economische, 

sociale en territoriale cohesie van belang 

is ervoor te zorgen dat regionale 

ontwikkelingscentra worden gekoppeld 

aan het TEN-V-netwerk, want dat ze 

anders niet kunnen profiteren van 

toegang tot de interne markt; benadrukt 

dat er een geactualiseerd en doeltreffender 

CEF-programma moet komen waarin alle 

vervoerswijzen aan bod moeten komen, de 

nadruk moet liggen op onderlinge 

verbindingen en op de voltooiing van het 

netwerk in perifere gebieden, en gebruik 

wordt gemaakt van gemeenschappelijke 

normen en dat de aandacht hierbij vooral 

moet gaan naar grote 

grensoverschrijdende 

infrasructuurprojecten uit hoofde van het 
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CEF-programma, bijvoorbeeld Rail Baltic 

dat de cohesie verder zal versterken, het 

noorden en het zuiden van Europa met 

elkaar zal verbinden en de 

afhankelijkheid van Rusland zal 

verminderen; 

Or. en 

 

Amendement  383 

Marco Valli 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 73 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

73. benadrukt het belang van het MFK 

voor sectoren die afhankelijk zijn van 

langetermijninvesteringen, zoals de 

vervoerssector; wijst erop dat 

vervoersinfrastructuur de ruggengraat is 

van de eengemaakte markt en de basis 

vormt voor duurzame groei en nieuwe 

banen; merkt op dat de verwezenlijking 

van een interne Europese vervoersruimte 

met verbindingen naar de buurlanden grote 

vervoersinfrastructuur vereist en moet 

worden behandeld als een centrale 

prioriteit voor het concurrentievermogen 

van de EU en voor economische, sociale en 

territoriale cohesie, ook voor perifere 

gebieden; is daarom van mening dat het 

volgende MFK moet voorzien in 

voldoende financiering voor projecten 

waarmee met name een bijdrage wordt 

geleverd aan de voltooiing van het 

kernnetwerk en de corridors van het TEN-

T, dat verder moet worden uitgebreid; 

benadrukt dat er een geactualiseerd en 

doeltreffender CEF-programma moet 

komen waarin alle vervoerswijzen aan bod 

moeten komen, de nadruk moet liggen op 

onderlinge verbindingen en op de 

voltooiing van het netwerk in perifere 

gebieden, en gebruik wordt gemaakt van 

73. benadrukt het belang van het MFK 

voor sectoren die afhankelijk zijn van 

langetermijninvesteringen, zoals de 

vervoerssector; wijst erop dat 

vervoersinfrastructuur een steunpilaar is 

van de eengemaakte markt en de basis 

vormt voor duurzame groei en nieuwe 

banen; merkt op dat de verwezenlijking 

van een interne Europese vervoersruimte 

met verbindingen naar de buurlanden grote 

vervoersinfrastructuur vereist en moet 

worden behandeld als een centrale 

prioriteit voor het concurrentievermogen 

van de EU en voor economische, sociale en 

territoriale cohesie, ook voor perifere 

gebieden; is daarom van mening dat het 

volgende MFK moet voorzien in 

voldoende financiering voor projecten 

waarmee met name een bijdrage wordt 

geleverd aan de voltooiing van het 

kernnetwerk en de corridors van het TEN-

V; verzoekt in die zin de Commissie om 

herziening van de financiering van 

werken die vanuit economisch perspectief 

niet gunstig blijken te zijn en die schade 

toebrengen aan de gezondheid van de 

burgers en aan het milieu, zoals de 

verbinding Turijn-Lyon; benadrukt dat er 

een geactualiseerd en doeltreffender CEF-

programma moet komen waarin alle 
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gemeenschappelijke normen; vervoerswijzen aan bod moeten komen, de 

nadruk moet liggen op onderlinge 

verbindingen en op de voltooiing van het 

netwerk in perifere gebieden, en gebruik 

wordt gemaakt van gemeenschappelijke 

normen; onderstreept de noodzaak om 

prioriteit te verlenen aan projecten die 

behalve aan de digitalisering ervan ook 

bijdragen aan het koolstofarm maken van 

de vervoerssystemen; 

Or. it 

 

Amendement  384 

Jordi Solé, Sven Giegold, Heidi Hautala 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 73 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

73. benadrukt het belang van het MFK 

voor sectoren die afhankelijk zijn van 

langetermijninvesteringen, zoals de 

vervoerssector; wijst erop dat 

vervoersinfrastructuur de ruggengraat is 

van de eengemaakte markt en de basis 

vormt voor duurzame groei en nieuwe 

banen; merkt op dat de verwezenlijking 

van een interne Europese vervoersruimte 

met verbindingen naar de buurlanden grote 

vervoersinfrastructuur vereist en moet 

worden behandeld als een centrale 

prioriteit voor het concurrentievermogen 

van de EU en voor economische, sociale en 

territoriale cohesie, ook voor perifere 

gebieden; is daarom van mening dat het 

volgende MFK moet voorzien in 

voldoende financiering voor projecten 

waarmee met name een bijdrage wordt 

geleverd aan de voltooiing van het 

kernnetwerk en de corridors van het TEN-

T, dat verder moet worden uitgebreid; 

benadrukt dat er een geactualiseerd en 

doeltreffender CEF-programma moet 

komen waarin alle vervoerswijzen aan bod 

73. benadrukt1 bis het1 ter belang van het 

MFK voor sectoren die afhankelijk zijn 

van langetermijninvesteringen, zoals de 

duurzamevervoerssector; wijst erop dat 

vervoersinfrastructuur de ruggengraat is 

van de eengemaakte markt en de basis 

vormt voor duurzame ontwikkeling en 

nieuwe banen; merkt op dat de 

verwezenlijking van een interne Europese 

vervoersruimte met verbindingen naar de 

buurlanden grote vervoersinfrastructuur 

vereist en moet worden behandeld als een 

centrale prioriteit voor het 

concurrentievermogen van de EU en voor 

economische, sociale en territoriale 

cohesie, ook voor perifere gebieden; is 

daarom van mening dat het volgende MFK 

moet voorzien in voldoende financiering 

voor projecten waarmee met name een 

bijdrage wordt geleverd aan de voltooiing 

van het kernnetwerk en de corridors van 

het TEN-V, dat verder moet worden 

uitgebreid; benadrukt dat er een 

geactualiseerd en doeltreffender CEF-

programma moet komen waarin 
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moeten komen, de nadruk moet liggen op 

onderlinge verbindingen en op de 

voltooiing van het netwerk in perifere 

gebieden, en gebruik wordt gemaakt van 

gemeenschappelijke normen; 

vervoerswijzen aan bod moeten komen die 

in de lijn liggen van de klimaat- en 

energietoezeggingen van de EU, de 

nadruk moet liggen op onderlinge 

verbindingen en op de voltooiing van het 

netwerk in perifere gebieden, en gebruik 

wordt gemaakt van gemeenschappelijke 

normen; teneinde de connectiviteit en het 

herstel van habitats te bevorderen, moet 

het trans-Europees netwerk voor groene 

infrastructuur (TEN-G) worden opgericht 

en, onder meer, door het CEF-

programma worden gefinancierd; 

 __________________ 

 1 bis Deze paragraaf moet worden geplaatst 

onder het kopje "Investeren in de 

toekomst". 

 1 ter Amendement voorgesteld door NABU 

– Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Amendement  385 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski, Alfred Sant 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 73 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

73. benadrukt het belang van het MFK 

voor sectoren die afhankelijk zijn van 

langetermijninvesteringen, zoals de 

vervoerssector; wijst erop dat 

vervoersinfrastructuur de ruggengraat is 

van de eengemaakte markt en de basis 

vormt voor duurzame groei en nieuwe 

banen; merkt op dat de verwezenlijking 

van een interne Europese vervoersruimte 

met verbindingen naar de buurlanden grote 

vervoersinfrastructuur vereist en moet 

worden behandeld als een centrale 

prioriteit voor het concurrentievermogen 

van de EU en voor economische, sociale en 

territoriale cohesie, ook voor perifere 

gebieden; is daarom van mening dat het 

73. benadrukt het belang van het MFK 

voor sectoren die afhankelijk zijn van 

langetermijninvesteringen, zoals de 

vervoerssector; wijst erop dat 

vervoersinfrastructuur de ruggengraat is 

van de eengemaakte markt en de basis 

vormt voor duurzame groei en nieuwe 

banen; merkt op dat de verwezenlijking 

van een interne Europese vervoersruimte 

met verbindingen naar de buurlanden grote 

vervoersinfrastructuur, vooral in perifere 

en minder ontwikkelde regio's, vereist en 

moet worden behandeld als een centrale 

prioriteit voor het concurrentievermogen 

van de EU en voor economische, sociale en 

territoriale cohesie, ook voor perifere en 
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volgende MFK moet voorzien in 

voldoende financiering voor projecten 

waarmee met name een bijdrage wordt 

geleverd aan de voltooiing van het 

kernnetwerk en de corridors van het TEN-

T, dat verder moet worden uitgebreid; 

benadrukt dat er een geactualiseerd en 

doeltreffender CEF-programma moet 

komen waarin alle vervoerswijzen aan bod 

moeten komen, de nadruk moet liggen op 

onderlinge verbindingen en op de 

voltooiing van het netwerk in perifere 

gebieden, en gebruik wordt gemaakt van 

gemeenschappelijke normen; 

insulaire gebieden; is daarom van mening 

dat het volgende MFK moet voorzien in 

voldoende financiering voor projecten 

waarmee met name een bijdrage wordt 

geleverd aan de voltooiing van het 

kernnetwerk en de corridors van het TEN-

V, dat verder moet worden uitgebreid; 

erkent het belang van het Cohesiefonds in 

dit verband en dringt aan op voortzetting 

daarvan in het nieuwe MFK; benadrukt 

dat er een geactualiseerd en doeltreffender 

CEF-programma moet komen waarin alle 

vervoerswijzen aan bod moeten komen, de 

nadruk moet liggen op onderlinge 

verbindingen en op de voltooiing van het 

netwerk in perifere gebieden, en gebruik 

wordt gemaakt van gemeenschappelijke 

normen; 

Or. en 

 

Amendement  386 

Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 73 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

73. benadrukt het belang van het MFK 

voor sectoren die afhankelijk zijn van 

langetermijninvesteringen, zoals de 

vervoerssector; wijst erop dat 

vervoersinfrastructuur de ruggengraat is 

van de eengemaakte markt en de basis 

vormt voor duurzame groei en nieuwe 

banen; merkt op dat de verwezenlijking 

van een interne Europese vervoersruimte 

met verbindingen naar de buurlanden grote 

vervoersinfrastructuur vereist en moet 

worden behandeld als een centrale 

prioriteit voor het concurrentievermogen 

van de EU en voor economische, sociale en 

territoriale cohesie, ook voor perifere 

gebieden; is daarom van mening dat het 

volgende MFK moet voorzien in 

73. benadrukt het belang van het MFK 

voor sectoren die afhankelijk zijn van 

langetermijninvesteringen, zoals de 

vervoerssector; wijst erop dat 

vervoersinfrastructuur de ruggengraat is 

van de eengemaakte markt en de basis 

vormt voor duurzame groei en nieuwe 

banen; merkt op dat de verwezenlijking 

van een interne Europese vervoersruimte 

met verbindingen naar de buurlanden grote 

vervoersinfrastructuur vereist en moet 

worden behandeld als een centrale 

prioriteit voor het concurrentievermogen 

van de EU en voor economische, sociale en 

territoriale cohesie, ook voor perifere 

gebieden; is daarom van mening dat het 

volgende MFK moet voorzien in 
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voldoende financiering voor projecten 

waarmee met name een bijdrage wordt 

geleverd aan de voltooiing van het 

kernnetwerk en de corridors van het TEN-

T, dat verder moet worden uitgebreid; 

benadrukt dat er een geactualiseerd en 

doeltreffender CEF-programma moet 

komen waarin alle vervoerswijzen aan bod 

moeten komen, de nadruk moet liggen op 

onderlinge verbindingen en op de 

voltooiing van het netwerk in perifere 

gebieden, en gebruik wordt gemaakt van 

gemeenschappelijke normen; 

voldoende financiering voor projecten 

waarmee met name een bijdrage wordt 

geleverd aan de voltooiing van het 

kernnetwerk en de corridors van het TEN-

V, dat verder moet worden uitgebreid; 

benadrukt dat er een geactualiseerd en 

doeltreffender CEF-programma moet 

komen waarin alle vervoerswijzen aan bod 

moeten komen, met name spoorvervoer en 

andere vervoerswijzen die bijdragen tot 

een vermindering van de CO2-uitstoot, de 

nadruk moet liggen op onderlinge 

verbindingen en op de voltooiing van het 

netwerk in perifere gebieden, en gebruik 

wordt gemaakt van gemeenschappelijke 

normen; 

Or. en 

 

Amendement  387 

Tiemo Wölken 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 73 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

73. benadrukt het belang van het MFK 

voor sectoren die afhankelijk zijn van 

langetermijninvesteringen, zoals de 

vervoerssector; wijst erop dat 

vervoersinfrastructuur de ruggengraat is 

van de eengemaakte markt en de basis 

vormt voor duurzame groei en nieuwe 

banen; merkt op dat de verwezenlijking 

van een interne Europese vervoersruimte 

met verbindingen naar de buurlanden grote 

vervoersinfrastructuur vereist en moet 

worden behandeld als een centrale 

prioriteit voor het concurrentievermogen 

van de EU en voor economische, sociale en 

territoriale cohesie, ook voor perifere 

gebieden; is daarom van mening dat het 

volgende MFK moet voorzien in 

voldoende financiering voor projecten 

waarmee met name een bijdrage wordt 

geleverd aan de voltooiing van het 

73. benadrukt het belang van het MFK 

voor sectoren die afhankelijk zijn van 

langetermijninvesteringen, zoals de 

vervoerssector; wijst erop dat 

vervoersinfrastructuur de ruggengraat is 

van de eengemaakte markt en dat een 

duurzame infrastructuur de basis vormt 

voor duurzame groei en nieuwe banen; 

merkt op dat de verwezenlijking van een 

interne Europese vervoersruimte met 

verbindingen naar de buurlanden grote 

vervoersinfrastructuur vereist en moet 

worden behandeld als een centrale 

prioriteit voor het concurrentievermogen 

van de EU en voor economische, sociale en 

territoriale cohesie, ook voor perifere 

gebieden; is daarom van mening dat het 

volgende MFK moet voorzien in 

voldoende financiering voor projecten 

waarmee met name een bijdrage wordt 
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kernnetwerk en de corridors van het TEN-

T, dat verder moet worden uitgebreid; 

benadrukt dat er een geactualiseerd en 

doeltreffender CEF-programma moet 

komen waarin alle vervoerswijzen aan bod 

moeten komen, de nadruk moet liggen op 

onderlinge verbindingen en op de 

voltooiing van het netwerk in perifere 

gebieden, en gebruik wordt gemaakt van 

gemeenschappelijke normen; 

geleverd aan de voltooiing van het 

kernnetwerk en de corridors van het TEN-

V, dat verder moet worden uitgebreid; 

benadrukt dat er een geactualiseerd en 

doeltreffender CEF-programma moet 

komen waarin alle vervoerswijzen aan bod 

moeten komen, de nadruk moet liggen op 

onderlinge verbindingen en op de 

voltooiing van het netwerk in perifere 

gebieden, en gebruik wordt gemaakt van 

gemeenschappelijke normen; 

Or. en 

 

Amendement  388 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 73 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

73. benadrukt het belang van het MFK 

voor sectoren die afhankelijk zijn van 

langetermijninvesteringen, zoals de 

vervoerssector; wijst erop dat 

vervoersinfrastructuur de ruggengraat is 

van de eengemaakte markt en de basis 

vormt voor duurzame groei en nieuwe 

banen; merkt op dat de verwezenlijking 

van een interne Europese vervoersruimte 

met verbindingen naar de buurlanden grote 

vervoersinfrastructuur vereist en moet 

worden behandeld als een centrale 

prioriteit voor het concurrentievermogen 

van de EU en voor economische, sociale en 

territoriale cohesie, ook voor perifere 

gebieden; is daarom van mening dat het 

volgende MFK moet voorzien in 

voldoende financiering voor projecten 

waarmee met name een bijdrage wordt 

geleverd aan de voltooiing van het 

kernnetwerk en de corridors van het TEN-

T, dat verder moet worden uitgebreid; 

benadrukt dat er een geactualiseerd en 

doeltreffender CEF-programma moet 

komen waarin alle vervoerswijzen aan 

73. benadrukt het belang van het MFK 

voor sectoren die afhankelijk zijn van 

langetermijninvesteringen, zoals de 

vervoerssector; wijst erop dat 

vervoersinfrastructuur de ruggengraat is 

van de eengemaakte markt en de basis 

vormt voor duurzame groei en nieuwe 

banen; merkt op dat de verwezenlijking 

van een interne Europese vervoersruimte 

met verbindingen naar de buurlanden grote 

vervoersinfrastructuur vereist en moet 

worden behandeld als een centrale 

prioriteit voor het concurrentievermogen 

van de EU en voor economische, sociale en 

territoriale cohesie, ook voor perifere 

gebieden; is daarom van mening dat het 

volgende MFK moet voorzien in 

voldoende financiering voor projecten 

waarmee met name een bijdrage wordt 

geleverd aan de voltooiing van het 

kernnetwerk en de corridors van het TEN-

V, dat verder moet worden uitgebreid; 
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bod moeten komen, de nadruk moet 

liggen op onderlinge verbindingen en op 

de voltooiing van het netwerk in perifere 

gebieden, en gebruik wordt gemaakt van 

gemeenschappelijke normen; 

Or. en 

 

Amendement  389 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 73 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 73 bis. benadrukt dat er een 

geactualiseerd en doeltreffender CEF-

programma moet komen waarin alle 

vervoerswijzen aan bod moeten komen, de 

nadruk moet liggen op onderlinge 

verbindingen en op de voltooiing van het 

netwerk in perifere gebieden, en gebruik 

wordt gemaakt van gemeenschappelijke 

normen; is van mening dat het CEF 

sterkere verbindingen tussen de 

horizontale prioriteiten van alomvattende 

netwerken, zoals de snelwegen op zee, 

moet bevorderen; beklemtoont dat de 

Commissie er in haar coördinatie naar 

moet streven de deelname van 

investeerders te stimuleren en dat de 

uitrol van het ERTMS de voordelen op het 

gebied van interoperabiliteit maximaal 

moet benutten; is van mening dat een 

specifiek begrotingsonderdeel voor 

toerisme moet worden gecreëerd om te 

evolueren naar een echt Europees beleid 

voor toerisme; pleit voor de 

totstandbrenging van een top-

downaanpak teneinde de doeltreffende 

tenuitvoerlegging te garanderen van de 

projecten in verband met de 

bevaarbaarheid van de binnenwateren; 

verzoekt om financiering, als onderdeel 

van het Sesar-programma, van de 

voltooiing van het Europees digitaal 
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luchtverkeersbeheer; 

Or. en 

 

Amendement  390 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 73 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 73 bis. verzoekt de Europese Commissie 

dringend investeringen te stimuleren in de 

ontwikkeling van technologieën van de 

volgende generatie en de uitrol daarvan te 

bevorderen; is van mening dat de 

Europese structuurfondsen en de 

financiering voor breedband en trans-

Europese telecommunicatienetwerken 

gebaseerd moeten zijn op de criteria van 

morgen; 

Or. en 

 

Amendement  391 

Giovanni La Via 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 73 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 73 bis. pleit voor de creatie van een 

begrotingsonderdeel voor toerisme in het 

volgende meerjarig financieel kader. is 

van mening dat toerisme een van onze 

prioriteiten moet zijn met het oog op de 

noodzakelijke groei en banencreatie; 

Or. en 
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Amendement  392 

Marco Valli 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

74. onderstreept hoe belangrijk het is te 

zorgen voor financiering om de digitale 

eengemaakte markt te voltooien door 

optimaal gebruik te maken van het 

spectrum, de uitrol van 5G en 

gigabitconnectiviteit en door verdere 

vooruitgang te boeken inzake de 

harmonisatie van de EU-

telecomvoorschriften om een passend 

regelgevingskader tot stand te brengen 

voor de verbetering van de 

internetconnectiviteit in de hele Unie; 

benadrukt dat CEF-Telecommunicatie de 

infrastructuur voor digitale diensten en 

breedbandnetwerken moet blijven 

ondersteunen door deze toegankelijk te 

maken, ook in afgelegen gebieden en op 

het platteland, en door de digitale 

geletterdheid, interconnectiviteit en 

interoperabiliteit te verbeteren; 

74. onderstreept hoe belangrijk het is te 

zorgen voor financiering om de digitale 

eengemaakte markt te voltooien door 

optimaal gebruik te maken van het 

spectrum, de uitrol van 5G en 

gigabitconnectiviteit en door verdere 

vooruitgang te boeken inzake de 

harmonisatie van de EU-

telecomvoorschriften om een passend 

regelgevingskader tot stand te brengen 

voor de verbetering van de 

internetconnectiviteit in de hele Unie; 

benadrukt dat CEF-Telecommunicatie de 

infrastructuur voor digitale diensten en 

breedbandnetwerken moet blijven 

ondersteunen door deze toegankelijk te 

maken, ook in afgelegen gebieden en op 

het platteland, en door de digitale 

geletterdheid, interconnectiviteit en 

interoperabiliteit te verbeteren; wijst op het 

voordeel dat CEF-Telecommunicatie ook 

digitale modellen ondersteunt die behalve 

de gedecentraliseerde opslag van 

gegevens ook de connectiviteit en de peer-

to-peer-uitwisseling bevorderen; 

Or. it 

 

Amendement  393 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

74. onderstreept hoe belangrijk het is te 

zorgen voor financiering om de digitale 

eengemaakte markt te voltooien door 

74. onderstreept hoe belangrijk het is te 

zorgen voor financiering om de digitale 

eengemaakte markt te voltooien door 



 

AM\1144763NL.docx 99/162 PE616.896v01-00 

 NL 

optimaal gebruik te maken van het 

spectrum, de uitrol van 5G en 

gigabitconnectiviteit en door verdere 

vooruitgang te boeken inzake de 

harmonisatie van de EU-

telecomvoorschriften om een passend 

regelgevingskader tot stand te brengen 

voor de verbetering van de 

internetconnectiviteit in de hele Unie; 

benadrukt dat CEF-Telecommunicatie de 

infrastructuur voor digitale diensten en 

breedbandnetwerken moet blijven 

ondersteunen door deze toegankelijk te 

maken, ook in afgelegen gebieden en op 

het platteland, en door de digitale 

geletterdheid, interconnectiviteit en 

interoperabiliteit te verbeteren; 

optimaal gebruik te maken van het 

spectrum, de uitrol van 5G en 

gigabitconnectiviteit en door verdere 

vooruitgang te boeken inzake de 

harmonisatie van de EU-

telecomvoorschriften om een passend 

regelgevingskader tot stand te brengen 

voor de verbetering van de 

internetconnectiviteit in de hele Unie; 

benadrukt dat CEF-Telecommunicatie 

moet beschikken over passende middelen 

en de infrastructuur voor digitale diensten 

en de toenemende investeringsbehoeften 

in hogesnelheidsbreedbandnetwerken 
moet blijven ondersteunen door deze 

toegankelijk te maken, ook in afgelegen 

gebieden en op het platteland, en door de 

digitale geletterdheid, interconnectiviteit en 

interoperabiliteit te verbeteren; 

Or. en 

 

Amendement  394 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

74. onderstreept hoe belangrijk het is te 

zorgen voor financiering om de digitale 

eengemaakte markt te voltooien door 

optimaal gebruik te maken van het 

spectrum, de uitrol van 5G en 

gigabitconnectiviteit en door verdere 

vooruitgang te boeken inzake de 

harmonisatie van de EU-

telecomvoorschriften om een passend 

regelgevingskader tot stand te brengen 

voor de verbetering van de 

internetconnectiviteit in de hele Unie; 

benadrukt dat CEF-Telecommunicatie de 

infrastructuur voor digitale diensten en 

breedbandnetwerken moet blijven 

ondersteunen door deze toegankelijk te 

maken, ook in afgelegen gebieden en op 

74. onderstreept hoe belangrijk het is te 

zorgen voor financiering om de digitale 

eengemaakte markt te voltooien door 

optimaal gebruik te maken van het 

spectrum, de vaste netwerken te 

verbeteren en de mobiele netwerken te 

verdichten, optimaal gebruik te maken 

van de uitrol van 5G en 

gigabitconnectiviteit tegen 2025 en door 

verdere vooruitgang te boeken inzake de 

harmonisatie van de EU-

telecomvoorschriften om een passend 

regelgevingskader tot stand te brengen 

voor de verbetering van de 

internetconnectiviteit in de hele Unie; 

benadrukt dat CEF-Telecommunicatie de 

infrastructuur voor digitale diensten en 
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het platteland, en door de digitale 

geletterdheid, interconnectiviteit en 

interoperabiliteit te verbeteren; 

breedbandnetwerken moet blijven 

ondersteunen door deze toegankelijk te 

maken, ook in afgelegen gebieden en op 

het platteland, en door de digitale 

geletterdheid, interconnectiviteit en 

interoperabiliteit te verbeteren; 

Or. en 

 

Amendement  395 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

74. onderstreept hoe belangrijk het is te 

zorgen voor financiering om de digitale 

eengemaakte markt te voltooien door 

optimaal gebruik te maken van het 

spectrum, de uitrol van 5G en 

gigabitconnectiviteit en door verdere 

vooruitgang te boeken inzake de 

harmonisatie van de EU-

telecomvoorschriften om een passend 

regelgevingskader tot stand te brengen 

voor de verbetering van de 

internetconnectiviteit in de hele Unie; 

benadrukt dat CEF-Telecommunicatie de 

infrastructuur voor digitale diensten en 

breedbandnetwerken moet blijven 

ondersteunen door deze toegankelijk te 

maken, ook in afgelegen gebieden en op 

het platteland, en door de digitale 

geletterdheid, interconnectiviteit en 

interoperabiliteit te verbeteren; 

74. onderstreept hoe belangrijk het is te 

zorgen voor financiering om de digitale 

eengemaakte markt te voltooien door 

optimaal gebruik te maken van het 

spectrum, de uitrol van 5G en 

gigabitconnectiviteit en door verdere 

vooruitgang te boeken inzake de 

harmonisatie van de EU-

telecomvoorschriften om een passend 

regelgevingskader tot stand te brengen 

voor de verbetering van de 

internetconnectiviteit in de hele Unie; 

benadrukt dat CEF-Telecommunicatie de 

infrastructuur voor digitale diensten en 

breedbandnetwerken moet blijven 

ondersteunen door deze toegankelijk te 

maken, ook in afgelegen gebieden en op 

het platteland, en door de digitale 

geletterdheid, interconnectiviteit en 

interoperabiliteit te verbeteren; 

onderstreept dat het belangrijk is de 

digitale vaardigheden van de Europese 

burgers en beroepsbevolking te 

verbeteren; 

Or. en 
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Amendement  396 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

74. onderstreept hoe belangrijk het is te 

zorgen voor financiering om de digitale 

eengemaakte markt te voltooien door 

optimaal gebruik te maken van het 

spectrum, de uitrol van 5G en 

gigabitconnectiviteit en door verdere 

vooruitgang te boeken inzake de 

harmonisatie van de EU-

telecomvoorschriften om een passend 

regelgevingskader tot stand te brengen 

voor de verbetering van de 

internetconnectiviteit in de hele Unie; 

benadrukt dat CEF-Telecommunicatie de 

infrastructuur voor digitale diensten en 

breedbandnetwerken moet blijven 

ondersteunen door deze toegankelijk te 

maken, ook in afgelegen gebieden en op 

het platteland, en door de digitale 

geletterdheid, interconnectiviteit en 

interoperabiliteit te verbeteren; 

74. onderstreept1 bis hoe belangrijk het 

is te zorgen voor financiering om de 

digitale eengemaakte markt te voltooien 

door optimaal gebruik te maken van het 

spectrum, de uitrol van 5G en 

gigabitconnectiviteit en door verdere 

vooruitgang te boeken inzake de 

harmonisatie van de EU-

telecomvoorschriften om een passend 

regelgevingskader tot stand te brengen 

voor de verbetering van de 

internetconnectiviteit in de hele Unie; 

benadrukt dat CEF-Telecommunicatie de 

infrastructuur voor digitale diensten en 

breedbandnetwerken moet blijven 

ondersteunen door deze toegankelijk te 

maken, ook in afgelegen gebieden en op 

het platteland, en door de digitale 

geletterdheid, interconnectiviteit en 

interoperabiliteit te verbeteren; 

 __________________ 

 1 bis Deze paragraaf moet worden geplaatst 

onder het kopje "Investeren in de 

toekomst". 

Or. en 

 

Amendement  397 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 74 bis. roept de Commissie op een 

toereikend niveau van financiering voor 



 

PE616.896v01-00 102/162 AM\1144763NL.docx 

NL 

het 5G-actieplan te waarborgen, 

handhaven en ontwikkelen tot en met het 

volgend meerjarig financieel kader 2020-

2027; 

Or. en 

 

Amendement  398 

Nils Torvalds 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 75 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

75. acht het garanderen van duurzame 

en betaalbare energievoorziening in 

Europa essentieel; dringt daarom aan op 

voortdurende ondersteuning van 

investeringen die de diversificatie van 

energiebronnen garanderen, de 

energiezekerheid verhogen en de energie-

efficiëntie verbeteren, 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, 

energietransitie, overschakeling naar een 

koolstofarme economie, modernisering 

van elektriciteitsopwekking en 

elektriciteitsnetten, technologieën voor 

CO2-afvang, opslag en -benutting, en 

modernisering van stadsverwarming; is 

van mening dat de transformatie van de 

energiesector gezien de 

klimaatdoelstellingen moet worden 

ondersteund door in het volgende MFK 

een Fonds voor energietransitie op te 

zetten dat zou bijdragen aan structurele 

veranderingen in energie-intensieve 

sectoren en koolstofintensieve 

elektriciteitscentrales en dat koolstofarme 

investeringen en innovatieve oplossingen 

zou stimuleren; 

75. 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, voorrang geven aan energie-

efficiëntie, de energiezekerheid en de 

onafhankelijkheid van ingevoerde energie 

verhogen en die nieuwe en innovatieve 

energie- en industriële oplossingen 

ondersteunen die stroken met de 

klimaattoezeggingen van Europa voor de 

lange termijn; 

Or. en 
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Amendement  399 

Gérard Deprez, Gerben-Jan Gerbrandy, Louis Michel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 75 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

75. acht het garanderen van duurzame 

en betaalbare energievoorziening in 

Europa essentieel; dringt daarom aan op 

voortdurende ondersteuning van 

investeringen die de diversificatie van 

energiebronnen garanderen, de 

energiezekerheid verhogen en de energie-

efficiëntie verbeteren, 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, 

energietransitie, overschakeling naar een 

koolstofarme economie, modernisering 

van elektriciteitsopwekking en 

elektriciteitsnetten, technologieën voor 

CO2-afvang, opslag en -benutting, en 

modernisering van stadsverwarming; is 

van mening dat de transformatie van de 

energiesector gezien de 

klimaatdoelstellingen moet worden 

ondersteund door in het volgende MFK 

een Fonds voor energietransitie op te 

zetten dat zou bijdragen aan structurele 

veranderingen in energie-intensieve 

sectoren en koolstofintensieve 

elektriciteitscentrales en dat koolstofarme 

investeringen en innovatieve oplossingen 

zou stimuleren; 

75. 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, voorrang geven aan energie-

efficiëntie als eerste brandstof, de 

energiezekerheid en de onafhankelijkheid 

van ingevoerde energie verhogen en die 

nieuwe en innovatieve energie- en 

industriële technologieën ondersteunen 

die stroken met de klimaattoezeggingen 

van Europa voor de lange termijn; 

Or. en 

 

Amendement  400 

Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 75 
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Ontwerpresolutie Amendement 

75. acht het garanderen van duurzame 

en betaalbare energievoorziening in Europa 

essentieel; dringt daarom aan op 

voortdurende ondersteuning van 

investeringen die de diversificatie van 

energiebronnen garanderen, de 

energiezekerheid verhogen en de energie-

efficiëntie verbeteren, 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, energietransitie, 

overschakeling naar een koolstofarme 

economie, modernisering van 

elektriciteitsopwekking en 

elektriciteitsnetten, technologieën voor 

CO2-afvang, opslag en -benutting, en 

modernisering van stadsverwarming; is van 

mening dat de transformatie van de 

energiesector gezien de 

klimaatdoelstellingen moet worden 

ondersteund door in het volgende MFK 

een Fonds voor energietransitie op te 

zetten dat zou bijdragen aan structurele 

veranderingen in energie-intensieve 

sectoren en koolstofintensieve 

elektriciteitscentrales en dat koolstofarme 

investeringen en innovatieve oplossingen 

zou stimuleren; 

75. acht het garanderen van 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 verhogen en de 

energie-efficiëntie verbeteren, onder meer 

in het kader van CEF-Energie; benadrukt 

met name hoe belangrijk het is te zorgen 

voor uitgebreide steun, in het bijzonder 

voor energietransitie, overschakeling naar 

een lage-emissie-economie, modernisering 

van elektriciteitsopwekking en 

elektriciteitsnetten, technologieën voor 

CO2-afvang, opslag en -benutting, en 

modernisering van stadsverwarming; is van 

mening dat de regio's en landen in de 

Unie die afhankelijk zijn van steenkool 

doelgerichte ondersteuning nodig hebben, 

onder meer passende financiële middelen, 

om daadwerkelijk bij te dragen tot een 

strategische transitie naar een lage-

emissie-economie en pleit voor de 

oprichting van een alomvattend 

instrument voor dergelijke regio's en 

landen teneinde een rechtvaardige 

transitie te ondersteunen, met name aan 

de hand van de ontwikkeling en uitrol van 

hernieuwbare bronnen, oplossingen voor 

energie-efficiëntie, energieopslag, 

oplossingen en infrastructuur voor 

elektromobiliteit, de modernisering van 

elektriciteitsopwekking en 

elektriciteitsnetten, geavanceerde 

technologieën voor stroomopwekking, met 

inbegrip van koolstofafvang, - opslag en -

benutting en steenkoolvergassing, de 

modernisering van stadsverwarming, met 

inbegrip van hoogrenderende warmte-

krachtkoppeling, de vroegtijdige 

aanpassing aan toekomstige 

milieunormen, de herstructurering van 

energie-intensieve sectoren en het 

aanpakken van de sociaal-economische 

gevolgen en de gevolgen voor 
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samenleving en milieu; 

Or. en 

 

Amendement  401 

John Howarth, Theresa Griffin, Kathleen Van Brempt 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 75 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

75. acht het garanderen van duurzame 

en betaalbare energievoorziening in Europa 

essentieel; dringt daarom aan op 

voortdurende ondersteuning van 

investeringen die de diversificatie van 

energiebronnen garanderen, de 

energiezekerheid verhogen en de energie-

efficiëntie verbeteren, 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, energietransitie, 

overschakeling naar een koolstofarme 

economie, modernisering van 

elektriciteitsopwekking en 

elektriciteitsnetten, technologieën voor 

CO2-afvang, opslag en -benutting, en 

modernisering van stadsverwarming; is van 

mening dat de transformatie van de 

energiesector gezien de 

klimaatdoelstellingen moet worden 

ondersteund door in het volgende MFK een 

Fonds voor energietransitie op te zetten dat 

zou bijdragen aan structurele 

veranderingen in energie-intensieve 

sectoren en koolstofintensieve 

elektriciteitscentrales en dat koolstofarme 

investeringen en innovatieve oplossingen 

zou stimuleren; 

75. acht het garanderen van duurzame 

en betaalbare energievoorziening in Europa 

essentieel; dringt daarom aan op 

voortdurende ondersteuning van 

investeringen die de diversificatie van 

energiebronnen garanderen, de 

energiezekerheid verhogen en de energie-

efficiëntie verbeteren; vraagt om de steun 

te richten op de doelstellingen van 

artikel 194, lid 1, VWEU; beklemtoont 

daarom dat de steun die CEF-Energie aan 

gasinfrastructuur verleent in plaats 

daarvan zou moeten gaan naar 

investeringen die gericht zijn op het 

koolstofvrij maken van de gasvoorziening 

(biogas, groene waterstof, synthetisch 

methaan enz.); benadrukt met name hoe 

belangrijk het is te zorgen voor uitgebreide 

steun, in het bijzonder voor 

koolstofintensieve regio's, energietransitie, 

overschakeling naar een koolstofarme 

economie, modernisering van 

elektriciteitsopwekking en 

elektriciteitsnetten, technologieën voor 

CO2-afvang, opslag en -benutting, en 

modernisering van stadsverwarming; is van 

mening dat de transformatie van de 

energiesector gezien de 

klimaatdoelstellingen moet worden 

ondersteund door in het volgende MFK een 

Fonds voor energietransitie op te zetten dat 

zou bijdragen aan structurele 

veranderingen in energie-intensieve 

sectoren en koolstofintensieve 

elektriciteitscentrales en dat koolstofarme 
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investeringen en innovatieve oplossingen 

zou stimuleren; 

Or. en 

 

Amendement  402 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 75 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

75. acht het garanderen van duurzame 

en betaalbare energievoorziening in 

Europa essentieel; dringt daarom aan op 

voortdurende ondersteuning van 

investeringen die de diversificatie van 

energiebronnen garanderen, de 

energiezekerheid verhogen en de energie-

efficiëntie verbeteren, 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, energietransitie, 

overschakeling naar een koolstofarme 

economie, modernisering van 

elektriciteitsopwekking en 

elektriciteitsnetten, technologieën voor 

CO2-afvang, opslag en -benutting, en 

modernisering van stadsverwarming; is van 

mening dat de transformatie van de 

energiesector gezien de 

klimaatdoelstellingen moet worden 

ondersteund door in het volgende MFK een 

Fonds voor energietransitie op te zetten dat 

zou bijdragen aan structurele 

veranderingen in energie-intensieve 

sectoren en koolstofintensieve 

elektriciteitscentrales en dat koolstofarme 

investeringen en innovatieve oplossingen 

zou stimuleren; 

75. acht het garanderen van efficiënt 

gebruik van energie zonder verspilling en 

een energievoorziening die is gebaseerd op 

hernieuwbare bronnen in Europa 

essentieel; dringt daarom aan op 

voortdurende ondersteuning van 

investeringen die de energie-efficiëntie, het 

gebruik van gedecentraliseerde 

hernieuwbare energiebronnen, hun 

distributie en opslag en de verhoging van 

de energiezekerheid verbeteren, 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, 

voor de overschakeling naar een economie 

met een nettokoolstofuitstoot van nul 

tegen 2050, de modernisering van 

elektriciteitsopwekking, elektriciteitsnetten 

en technologieën voor de opslag van 

energie en voor de modernisering van 

stadsverwarming; is van mening dat de 

transformatie van de energiesector gezien 

de klimaatdoelstellingen ook moet worden 

ondersteund door in het volgende MFK een 

specifiek Fonds voor energietransitie op te 

zetten dat zou bijdragen aan het stimuleren 

van investeringen op het terrein van 

energie-efficiëntie, van hernieuwbare 

energie en van innovatieve oplossingen 

om daarmee vooral lokale autoriteiten, 

energiecoöperaties, actieve 

energieconsumenten en bedrijven te 

ondersteunen, en aan structurele 
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veranderingen in energie-intensieve 

sectoren en koolstofintensieve 

elektriciteitscentrales; 

Or. it 

 

Amendement  403 

Jens Geier 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 75 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

75. acht het garanderen van duurzame 

en betaalbare energievoorziening in Europa 

essentieel; dringt daarom aan op 

voortdurende ondersteuning van 

investeringen die de diversificatie van 

energiebronnen garanderen, de 

energiezekerheid verhogen en de energie-

efficiëntie verbeteren, 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, energietransitie, 

overschakeling naar een koolstofarme 

economie, modernisering van 

elektriciteitsopwekking en 

elektriciteitsnetten, technologieën voor 

CO2-afvang, opslag en -benutting, en 

modernisering van stadsverwarming; is van 

mening dat de transformatie van de 

energiesector gezien de 

klimaatdoelstellingen moet worden 

ondersteund door in het volgende MFK een 

Fonds voor energietransitie op te zetten dat 

zou bijdragen aan structurele 

veranderingen in energie-intensieve 

sectoren en koolstofintensieve 

elektriciteitscentrales en dat koolstofarme 

investeringen en innovatieve oplossingen 

zou stimuleren; 

75. acht het garanderen van duurzame 

en betaalbare energievoorziening in Europa 

essentieel; dringt daarom aan op 

voortdurende ondersteuning van 

investeringen die de diversificatie van 

energiebronnen garanderen, de 

energiezekerheid verhogen en de energie-

efficiëntie en het gebruik van 

hernieuwbare energie verbeteren, onder 

meer in het kader van CEF-Energie, dat 

zich vooral moet richten op infrastructuur 

voor hernieuwbare energie; benadrukt met 

name hoe belangrijk het is te zorgen voor 

uitgebreide steun, in het bijzonder voor 

koolstofintensieve regio's, energietransitie, 

overschakeling naar een koolstofarme 

economie, modernisering van 

elektriciteitsopwekking en 

elektriciteitsnetten, technologieën voor 

CO2-afvang, opslag en -benutting, en 

modernisering van stadsverwarming; is van 

mening dat de transformatie van de 

energiesector gezien de 

klimaatdoelstellingen moet worden 

ondersteund door in het volgende MFK een 

Fonds voor energietransitie op te zetten dat 

zou bijdragen aan structurele 

veranderingen in energie-intensieve 

sectoren en koolstofintensieve 

elektriciteitscentrales en dat koolstofarme 

investeringen en innovatieve oplossingen 

zou stimuleren; 
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Or. en 

 

Amendement  404 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 75 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

75. acht het garanderen van duurzame 

en betaalbare energievoorziening in Europa 

essentieel; dringt daarom aan op 

voortdurende ondersteuning van 

investeringen die de diversificatie van 

energiebronnen garanderen, de 

energiezekerheid verhogen en de energie-

efficiëntie verbeteren, 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, energietransitie, 

overschakeling naar een koolstofarme 

economie, modernisering van 

elektriciteitsopwekking en 

elektriciteitsnetten, technologieën voor 

CO2-afvang, opslag en -benutting, en 

modernisering van stadsverwarming; is van 

mening dat de transformatie van de 

energiesector gezien de 

klimaatdoelstellingen moet worden 

ondersteund door in het volgende MFK een 

Fonds voor energietransitie op te zetten dat 

zou bijdragen aan structurele 

veranderingen in energie-intensieve 

sectoren en koolstofintensieve 

elektriciteitscentrales en dat koolstofarme 

investeringen en innovatieve oplossingen 

zou stimuleren; 

75. acht het garanderen van duurzame 

en betaalbare energievoorziening in Europa 

essentieel; dringt daarom aan op 

voortdurende ondersteuning van 

investeringen die de diversificatie van 

energiebronnen garanderen, de 

energiezekerheid verhogen en de energie-

efficiëntie verbeteren, 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, energietransitie, 

overschakeling naar een koolstofarme 

economie, modernisering van 

elektriciteitsopwekking, de verbetering 

van grensoverschrijdende interconnecties 

en de uitrol van slimme 

elektriciteitsnetten, technologieën voor 

CO2-afvang, opslag en -benutting, en 

modernisering van stadsverwarming; is van 

mening dat de transformatie van de 

energiesector gezien de 

klimaatdoelstellingen moet worden 

ondersteund door in het volgende MFK een 

Fonds voor energietransitie op te zetten dat 

zou bijdragen aan structurele 

veranderingen in energie-intensieve 

sectoren en koolstofintensieve 

elektriciteitscentrales en dat koolstofarme 

investeringen en innovatieve oplossingen 

zou stimuleren; 

Or. en 
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Amendement  405 

Eider Gardiazabal Rubial, Miroslav Poche 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 75 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

75. acht het garanderen van duurzame 

en betaalbare energievoorziening in Europa 

essentieel; dringt daarom aan op 

voortdurende ondersteuning van 

investeringen die de diversificatie van 

energiebronnen garanderen, de 

energiezekerheid verhogen en de energie-

efficiëntie verbeteren, 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, energietransitie, 

overschakeling naar een koolstofarme 

economie, modernisering van 

elektriciteitsopwekking en 

elektriciteitsnetten, technologieën voor 

CO2-afvang, opslag en -benutting, en 

modernisering van stadsverwarming; is van 

mening dat de transformatie van de 

energiesector gezien de 

klimaatdoelstellingen moet worden 

ondersteund door in het volgende MFK een 

Fonds voor energietransitie op te zetten dat 

zou bijdragen aan structurele 

veranderingen in energie-intensieve 

sectoren en koolstofintensieve 

elektriciteitscentrales en dat koolstofarme 

investeringen en innovatieve oplossingen 

zou stimuleren; 

75. acht het garanderen van duurzame 

en betaalbare energievoorziening in Europa 

essentieel; dringt daarom aan op 

voortdurende ondersteuning van 

investeringen die de diversificatie van 

energiebronnen garanderen, de 

energiezekerheid verhogen en de energie-

efficiëntie verbeteren, 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, energietransitie, 

overschakeling naar een koolstofarme 

economie, modernisering van 

elektriciteitsopwekking, de verbetering 

van grensoverschrijdende interconnecties 

en de uitrol van slimme 

elektriciteitsnetten, technologieën voor 

CO2-afvang, opslag en -benutting, en 

modernisering van stadsverwarming; is van 

mening dat de transformatie van de 

energiesector gezien de 

klimaatdoelstellingen moet worden 

ondersteund door in het volgende MFK een 

Fonds voor energietransitie op te zetten dat 

zou bijdragen aan structurele 

veranderingen in energie-intensieve 

sectoren en koolstofintensieve 

elektriciteitscentrales en dat koolstofarme 

investeringen en innovatieve oplossingen 

zou stimuleren; 

Or. en 

 

Amendement  406 

Tiemo Wölken 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 75 
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Ontwerpresolutie Amendement 

75. acht het garanderen van duurzame 

en betaalbare energievoorziening in Europa 

essentieel; dringt daarom aan op 

voortdurende ondersteuning van 

investeringen die de diversificatie van 

energiebronnen garanderen, de 

energiezekerheid verhogen en de energie-

efficiëntie verbeteren, 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, energietransitie, 

overschakeling naar een koolstofarme 

economie, modernisering van 

elektriciteitsopwekking en 

elektriciteitsnetten, technologieën voor 

CO2-afvang, opslag en -benutting, en 

modernisering van stadsverwarming; is van 

mening dat de transformatie van de 

energiesector gezien de 

klimaatdoelstellingen moet worden 

ondersteund door in het volgende MFK een 

Fonds voor energietransitie op te zetten dat 

zou bijdragen aan structurele 

veranderingen in energie-intensieve 

sectoren en koolstofintensieve 

elektriciteitscentrales en dat koolstofarme 

investeringen en innovatieve oplossingen 

zou stimuleren; 

75. acht het garanderen van duurzame 

en betaalbare energievoorziening in Europa 

essentieel; dringt daarom aan op 

voortdurende ondersteuning van 

investeringen die de diversificatie van 

energiebronnen garanderen, de 

energiezekerheid verhogen en de energie-

efficiëntie verbeteren, 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, energietransitie, 

overschakeling naar een koolstofarme 

economie, modernisering van 

elektriciteitsopwekking en 

elektriciteitsnetten en technologieën voor 

benutting, en modernisering van 

stadsverwarming; is van mening dat de 

transformatie van de energiesector gezien 

de klimaatdoelstellingen moet worden 

ondersteund door in het volgende MFK een 

Fonds voor energietransitie op te zetten dat 

zou bijdragen aan structurele 

veranderingen in energie-intensieve 

sectoren en koolstofintensieve 

elektriciteitscentrales en dat koolstofarme 

investeringen en innovatieve oplossingen 

zou stimuleren, terwijl er een einde wordt 

gemaakt aan subsidies voor 

infrastructuur voor fossiele brandstoffen, 

in overeenstemming met de Overeenkomst 

van Parijs; 

Or. en 

 

Amendement  407 

Jordi Solé, Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 75 
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Ontwerpresolutie Amendement 

75. acht het garanderen van duurzame 

en betaalbare energievoorziening in Europa 

essentieel; dringt daarom aan op 

voortdurende ondersteuning van 

investeringen die de diversificatie van 

energiebronnen garanderen, de 

energiezekerheid verhogen en de energie-

efficiëntie verbeteren, 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, energietransitie, 

overschakeling naar een koolstofarme 

economie, modernisering van 

elektriciteitsopwekking en 

elektriciteitsnetten, technologieën voor 

CO2-afvang, opslag en -benutting, en 

modernisering van stadsverwarming; is van 

mening dat de transformatie van de 

energiesector gezien de 

klimaatdoelstellingen moet worden 

ondersteund door in het volgende MFK een 

Fonds voor energietransitie op te zetten dat 

zou bijdragen aan structurele 

veranderingen in energie-intensieve 

sectoren en koolstofintensieve 

elektriciteitscentrales en dat koolstofarme 

investeringen en innovatieve oplossingen 

zou stimuleren; 

75. acht1 bis het1 ter garanderen van 

duurzame en betaalbare energievoorziening 

in Europa essentieel; dringt daarom aan op 

voortdurende ondersteuning van 

investeringen die de diversificatie van 

energiebronnen garanderen, de 

energiezekerheid verhogen en de energie-

efficiëntie verbeteren, 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, energietransitie, 

overschakeling naar een koolstofarme en 

kernenergievrije economie, modernisering 

van elektriciteitsopwekking en slimme 

elektriciteitsnetten, en modernisering van 

stadsverwarming; is van mening dat de 

transformatie van de energiesector gezien 

de klimaatdoelstellingen moet worden 

ondersteund door in het volgende MFK een 

Fonds voor energietransitie op te zetten dat 

zou bijdragen aan structurele 

veranderingen in energie-intensieve 

sectoren en koolstofintensieve 

elektriciteitscentrales en dat koolstofarme, 

kernenergievrije investeringen en 

innovatieve oplossingen zou stimuleren; 

 __________________ 

 1 bis Deze paragraaf moet worden geplaatst 

onder het kopje "Investeren in de 

toekomst". 

 1 ter Amendement deels voorgesteld door 

NABU – Naturschutzbund Deutschland 

e.V. 

Or. en 

 

Amendement  408 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 75 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 75 bis. is van mening dat de Europese 

eilanden, de Europese ultraperifere 

regio's (UPR) en de landen en gebieden 

overzee (LGO) als gevolg van de 

klimaatverandering met dezelfde 

uitdagingen kampen als sommige van de 

minst ontwikkelde landen (MOL's) of 

kleine insulaire ontwikkelingslanden, 

waarbij deze laatsten via het wereldwijde 

bondgenootschap tegen 

klimaatverandering gebruik kunnen 

maken van het financieringsmechanisme 

voor aanpassing aan de 

klimaatverandering; acht het derhalve 

noodzakelijk dat er een Europees Fonds 

voor de aanpassing van de Europese 

eilanden, de UPR en de LGO wordt 

opgericht om de uitdagingen van de 

klimaatverandering het hoofd te bieden, 

waardoor de nefaste gevolgen van de 

klimaatverandering in deze gebieden 

kunnen worden gematigd; 

Or. fr 

 

Amendement  409 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 75 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 75 bis. benadrukt dat een Europabreed 

investeringsplan ten gunste van energie-

efficiëntie noodzakelijk is in het licht van 

de ambitieuze doelstellingen die de EU 

zichzelf heeft gesteld voor 2030; is ervan 

overtuigd dat een dergelijk 

investeringsprogramma een zeer positief 

effect zou sorteren op het gebied van 

banencreatie, betaalbare huisvesting en 
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de strijd tegen energiearmoede; is er 

daarom van overtuigd dat het volgende 

MFK een zichtbaar en "vlot toegankelijk" 

EU-breed investeringsprogramma voor 

energie-efficiëntie moet omvatten dat de 

plaatselijke overheden in staat stelt 

administratieve en financiële steun te 

krijgen voor het uitvoeren van energie-

efficiëntieplannen in de huisvesting- en 

bouwsector; 

Or. en 

 

Amendement  410 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 75 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 75 bis. herhaalt dat in het volgende MFK 

financieringsinstrumenten niet in de 

plaats kunnen komen van subsidies ter 

financiering van energie-efficiëntie, 

hernieuwbare energie en 

overheidsgestuurde onderzoeks- en 

innovatieprojecten in het algemeen, 

omdat alleen subsidies de resultaten in de 

praktijk kunnen maximaliseren en brede 

betrokkenheid kunnen waarborgen van 

partijen zoals universiteiten, lokale 

autoriteiten, kmo's en maatschappelijke 

organisaties; 

Or. it 

 

Amendement  411 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 75 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 75 ter. is van mening dat de transitie van 

de energiesector in het licht van de 

klimaatdoelstellingen in het kader van het 

volgende MFK moet worden ondersteund 

met de oprichting van een Fonds voor 

rechtvaardige transitie dat ten doel heeft 

steun te verlenen aan werknemers en 

gemeenschappen die negatieve gevolgen 

ondervinden van deze transitie naar een 

duurzame, koolstofarme economie; dringt 

er in dit verband bij de Commissie op aan 

op Unieniveau een financieringsplatform 

voor dit initiatief op te zetten en daarbij 

lessen te trekken uit de huidige 

ervaringen en te zorgen voor voldoende 

aanvullende middelen om tegemoet te 

komen aan de behoeften in de getroffen 

gebieden; beklemtoont voorts dat dit fonds 

zich moet richten op de creatie van 

fatsoenlijke en duurzame banen, evenals 

op herscholing en nieuwe vaardigheden 

op het gebied van schone processen en 

technologieën, en op de verbetering van 

regelingen inzake sociale bescherming, 

onder meer een actief arbeidsmarktbeleid; 

Or. en 

 

Amendement  412 

Paul Rübig 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 76 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

76. onderstreept het strategische belang 

van grootschalige infrastructuurprojecten 

zoals de internationale thermonucleaire 

experimentele reactor (ITER), de European 

Geostationary Navigation Overlay Service 

(Egnos), het wereldwijd 

satellietnavigatiesysteem (Galileo) en het 

programma voor aardobservatie 

76. onderstreept het strategische belang 

van grootschalige infrastructuurprojecten 

zoals de internationale thermonucleaire 

experimentele reactor (ITER), de European 

Geostationary Navigation Overlay Service 

(Egnos), het wereldwijd 

satellietnavigatiesysteem (Galileo) en het 

programma voor aardobservatie 



 

AM\1144763NL.docx 115/162 PE616.896v01-00 

 NL 

(Copernicus) voor het 

concurrentievermogen van de EU in de 

toekomst; is van mening dat de 

financiering van deze grootschalige 

projecten door de EU-begroting moet zijn 

gewaarborgd, maar tegelijkertijd duidelijk 

moet worden afgebakend, om ervoor te 

zorgen dat eventuele 

kostenoverschrijdingen op dit gebied niet 

ten koste gaan van de financiering en de 

succesvolle uitvoering van ander EU-

beleid, zoals het geval was in het vorige 

MFK; herinnert eraan dat hiertoe het 

maximumbedrag voor deze projecten 

momenteel is vastgelegd in de MFK-

verordening, en dringt aan op gelijkaardige 

bepalingen in de nieuwe verordening; 

(Copernicus) voor het 

concurrentievermogen van de EU in de 

toekomst; wijst op de belangrijke bijdrage 

van het Europese GNSS-Agentschap 

(GSA) aan de versterking van het 

concurrentievermogen en de technische 

innovatie; onderstreept de noodzaak van 

voldoende financiering van het GSA in 

het volgende MFK om de soepele werking, 

gepaste veiligheid en volledige benutting 

van de Europese GNS-programma's te 

garanderen; is van mening dat de 

financiering van deze grootschalige 

projecten door de EU-begroting moet zijn 

gewaarborgd, maar tegelijkertijd duidelijk 

moet worden afgebakend, om ervoor te 

zorgen dat eventuele 

kostenoverschrijdingen op dit gebied niet 

ten koste gaan van de financiering en de 

succesvolle uitvoering van ander EU-

beleid, zoals het geval was in het vorige 

MFK; herinnert eraan dat hiertoe het 

maximumbedrag voor deze projecten 

momenteel is vastgelegd in de MFK-

verordening, en dringt aan op gelijkaardige 

bepalingen in de nieuwe verordening; 

Or. de 

Amendement  413 

Jens Geier 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 76 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

76. onderstreept het strategische belang 

van grootschalige infrastructuurprojecten 

zoals de internationale thermonucleaire 

experimentele reactor (ITER), de European 

Geostationary Navigation Overlay Service 

(Egnos), het wereldwijd 

satellietnavigatiesysteem (Galileo) en het 

programma voor aardobservatie 

(Copernicus) voor het 

concurrentievermogen van de EU in de 

toekomst; is van mening dat de 

financiering van deze grootschalige 

76. onderstreept het strategische belang 

van grootschalige infrastructuurprojecten 

zoals de internationale thermonucleaire 

experimentele reactor (ITER), de European 

Geostationary Navigation Overlay Service 

(Egnos), het wereldwijd 

satellietnavigatiesysteem (Galileo) en het 

programma voor aardobservatie 

(Copernicus) voor het 

concurrentievermogen van de EU in de 

toekomst; is van mening dat de 

financiering van deze grootschalige 
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projecten door de EU-begroting moet zijn 

gewaarborgd, maar tegelijkertijd duidelijk 

moet worden afgebakend, om ervoor te 

zorgen dat eventuele 

kostenoverschrijdingen op dit gebied niet 

ten koste gaan van de financiering en de 

succesvolle uitvoering van ander EU-

beleid, zoals het geval was in het vorige 

MFK; herinnert eraan dat hiertoe het 

maximumbedrag voor deze projecten 

momenteel is vastgelegd in de MFK-

verordening, en dringt aan op gelijkaardige 

bepalingen in de nieuwe verordening; 

projecten door de EU-begroting moet zijn 

gewaarborgd, maar tegelijkertijd duidelijk 

moet worden afgebakend, om ervoor te 

zorgen dat eventuele 

kostenoverschrijdingen op dit gebied niet 

ten koste gaan van de financiering en de 

succesvolle uitvoering van ander EU-

beleid, zoals het geval was in het vorige 

MFK; herinnert eraan dat hiertoe het 

maximumbedrag voor deze projecten 

momenteel is vastgelegd in de MFK-

verordening, en dringt aan op gelijkaardige 

bepalingen in de nieuwe verordening; 

merkt op dat de huidige planning van 

ITER voor de jaren 2021-2027 van de 

Unie een bijdrage van 6,07 miljard EUR 

vergt, in vergelijking met 2,99 miljard 

EUR in de jaren 2014-2020; verwacht dat 

deze bijkomende behoeften worden 

ingevuld door aanvullende middelen; 

Or. en 

 

Amendement  414 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 76 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

76. onderstreept het strategische belang 

van grootschalige infrastructuurprojecten 

zoals de internationale thermonucleaire 

experimentele reactor (ITER), de European 

Geostationary Navigation Overlay Service 

(Egnos), het wereldwijd 

satellietnavigatiesysteem (Galileo) en het 

programma voor aardobservatie 

(Copernicus) voor het 

concurrentievermogen van de EU in de 

toekomst; is van mening dat de 

financiering van deze grootschalige 

projecten door de EU-begroting moet zijn 

gewaarborgd, maar tegelijkertijd duidelijk 

moet worden afgebakend, om ervoor te 

zorgen dat eventuele 

76. onderstreept het strategische belang 

van grootschalige infrastructuurprojecten 

zoals de internationale thermonucleaire 

experimentele reactor (ITER), de European 

Geostationary Navigation Overlay Service 

(Egnos), het wereldwijd 

satellietnavigatiesysteem (Galileo), het 

programma voor aardobservatie 

(Copernicus) en de toekomstige 

satellietcommunicatie voor de overheid 
voor het concurrentievermogen van de EU 

in de toekomst; is van mening dat de 

financiering van deze grootschalige 

projecten door de EU-begroting moet zijn 

gewaarborgd, maar tegelijkertijd duidelijk 

moet worden afgebakend, om ervoor te 
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kostenoverschrijdingen op dit gebied niet 

ten koste gaan van de financiering en de 

succesvolle uitvoering van ander EU-

beleid, zoals het geval was in het vorige 

MFK; herinnert eraan dat hiertoe het 

maximumbedrag voor deze projecten 

momenteel is vastgelegd in de MFK-

verordening, en dringt aan op gelijkaardige 

bepalingen in de nieuwe verordening; 

zorgen dat eventuele 

kostenoverschrijdingen op dit gebied niet 

ten koste gaan van de financiering en de 

succesvolle uitvoering van ander EU-

beleid, zoals het geval was in het vorige 

MFK; herinnert eraan dat hiertoe het 

maximumbedrag voor deze projecten 

momenteel is vastgelegd in de MFK-

verordening, en dringt aan op gelijkaardige 

bepalingen in de nieuwe verordening; 

Or. en 

Amendement  415 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 76 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

76. onderstreept het strategische belang 

van grootschalige infrastructuurprojecten 

zoals de internationale thermonucleaire 

experimentele reactor (ITER), de European 

Geostationary Navigation Overlay Service 

(Egnos), het wereldwijd 

satellietnavigatiesysteem (Galileo) en het 

programma voor aardobservatie 

(Copernicus) voor het 

concurrentievermogen van de EU in de 

toekomst; is van mening dat de 

financiering van deze grootschalige 

projecten door de EU-begroting moet zijn 

gewaarborgd, maar tegelijkertijd duidelijk 

moet worden afgebakend, om ervoor te 

zorgen dat eventuele 

kostenoverschrijdingen op dit gebied niet 

ten koste gaan van de financiering en de 

succesvolle uitvoering van ander EU-

beleid, zoals het geval was in het vorige 

MFK; herinnert eraan dat hiertoe het 

maximumbedrag voor deze projecten 

momenteel is vastgelegd in de MFK-

verordening, en dringt aan op gelijkaardige 

bepalingen in de nieuwe verordening; 

76. onderstreept het strategische belang 

van grootschalige infrastructuurprojecten, 

te weten de internationale thermonucleaire 

experimentele reactor (ITER), de European 

Geostationary Navigation Overlay Service 

(Egnos), het wereldwijd 

satellietnavigatiesysteem (Galileo) en het 

programma voor aardobservatie 

(Copernicus) voor het 

concurrentievermogen, de veiligheid en de 

politieke macht van de EU in de toekomst; 

wijst erop dat de financiering van deze 

grootschalige projecten door de EU-

begroting moet zijn gewaarborgd, maar 

tegelijkertijd duidelijk moet worden 

afgebakend, om ervoor te zorgen dat 

eventuele kostenoverschrijdingen op dit 

gebied niet ten koste gaan van de 

financiering en de succesvolle uitvoering 

van ander EU-beleid, zoals in sommige 

individuele gevallen in het vorige MFK 

bleek; herinnert eraan dat hiertoe het 

maximumbedrag voor deze projecten 

momenteel is vastgelegd in de MFK-

verordening, en dringt aan op gelijkaardige 

bepalingen in de nieuwe verordening; 
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Or. en 

 

Amendement  416 

Marco Valli 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 76 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

76. onderstreept het strategische belang 

van grootschalige infrastructuurprojecten 

zoals de internationale thermonucleaire 

experimentele reactor (ITER), de 

European Geostationary Navigation 

Overlay Service (Egnos), het wereldwijd 

satellietnavigatiesysteem (Galileo) en het 

programma voor aardobservatie 

(Copernicus) voor het 

concurrentievermogen van de EU in de 

toekomst; is van mening dat de 

financiering van deze grootschalige 

projecten door de EU-begroting moet zijn 

gewaarborgd, maar tegelijkertijd duidelijk 

moet worden afgebakend, om ervoor te 

zorgen dat eventuele 

kostenoverschrijdingen op dit gebied niet 

ten koste gaan van de financiering en de 

succesvolle uitvoering van ander EU-

beleid, zoals het geval was in het vorige 

MFK; herinnert eraan dat hiertoe het 

maximumbedrag voor deze projecten 

momenteel is vastgelegd in de MFK-

verordening, en dringt aan op gelijkaardige 

bepalingen in de nieuwe verordening; 

76. onderstreept het strategische belang 

van grootschalige infrastructuurprojecten 

zoals de European Geostationary 

Navigation Overlay Service (Egnos), het 

wereldwijd satellietnavigatiesysteem 

(Galileo) en het programma voor 

aardobservatie (Copernicus) voor het 

concurrentievermogen van de EU in de 

toekomst; is van mening dat de 

financiering van deze grootschalige 

projecten door de EU-begroting moet zijn 

gewaarborgd, maar tegelijkertijd duidelijk 

moet worden afgebakend, om ervoor te 

zorgen dat eventuele 

kostenoverschrijdingen op dit gebied niet 

ten koste gaan van de financiering en de 

succesvolle uitvoering van ander EU-

beleid, zoals het geval was in het vorige 

MFK; herinnert eraan dat hiertoe het 

maximumbedrag voor deze projecten 

momenteel is vastgelegd in de MFK-

verordening, en dringt aan op gelijkaardige 

bepalingen in de nieuwe verordening; 

Or. it 

 

Amendement  417 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 76 
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Ontwerpresolutie Amendement 

76. onderstreept het strategische belang 

van grootschalige infrastructuurprojecten 

zoals de internationale thermonucleaire 

experimentele reactor (ITER), de 

European Geostationary Navigation 

Overlay Service (Egnos), het wereldwijd 

satellietnavigatiesysteem (Galileo) en het 

programma voor aardobservatie 

(Copernicus) voor het 

concurrentievermogen van de EU in de 

toekomst; is van mening dat de 

financiering van deze grootschalige 

projecten door de EU-begroting moet zijn 

gewaarborgd, maar tegelijkertijd duidelijk 

moet worden afgebakend, om ervoor te 

zorgen dat eventuele 

kostenoverschrijdingen op dit gebied niet 

ten koste gaan van de financiering en de 

succesvolle uitvoering van ander EU-

beleid, zoals het geval was in het vorige 

MFK; herinnert eraan dat hiertoe het 

maximumbedrag voor deze projecten 

momenteel is vastgelegd in de MFK-

verordening, en dringt aan op gelijkaardige 

bepalingen in de nieuwe verordening; 

76. onderstreept1 bis het strategische 

belang van grootschalige 

infrastructuurprojecten zoals de European 

Geostationary Navigation Overlay Service 

(Egnos), het wereldwijd 

satellietnavigatiesysteem (Galileo) en het 

programma voor aardobservatie 

(Copernicus) voor het 

concurrentievermogen van de EU in de 

toekomst; is van mening dat de 

financiering van deze grootschalige 

projecten door de EU-begroting moet zijn 

gewaarborgd, maar tegelijkertijd duidelijk 

moet worden afgebakend, om ervoor te 

zorgen dat eventuele 

kostenoverschrijdingen op dit gebied niet 

ten koste gaan van de financiering en de 

succesvolle uitvoering van ander EU-

beleid, zoals het geval was in het vorige 

MFK; herinnert eraan dat hiertoe het 

maximumbedrag voor deze projecten 

momenteel is vastgelegd in de MFK-

verordening, en dringt aan op gelijkaardige 

bepalingen in de nieuwe verordening; 

 __________________ 

 1 bis Deze paragraaf moet worden geplaatst 

onder het kopje "Investeren in de 

toekomst". 

Or. en 

 

Amendement  418 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 76 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 76 bis. onderstreept dat wat ITER betreft 

het gebrek aan concrete resultaten die op 

korte en middellange termijn worden 
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verwacht, afgezet tegen de hoge en 

stijgende kosten, geen extra financiering 

rechtvaardigt (behalve degene die al zijn 

goedgekeurd), en dat deze daarentegen 

moet worden toegewezen aan 

technologieën, vooral op het gebied van 

energieopwekking en -opslag, die meteen 

kunnen bijdragen aan het tegengaan van 

de klimaatverandering en het voldoen aan 

de verbintenis van de Overeenkomst van 

Parijs; 

Or. it 

 

Amendement  419 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 Gemeenschappelijk landbouwbeleid en 

visserijbeleid 

Or. en 

 

Amendement  420 

Ivana Maletić 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 Duurzame ontwikkeling, behoud en 

beheer van natuurlijke rijkdommen 

Or. en 

 

Amendement  421 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 77 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

77. bevestigt dat het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid van fundamenteel belang 

is voor voedselzekerheid en autonomie, 

behoud van de plattelandsbevolking, 

duurzame ontwikkeling en het 

waarborgen van hoogwaardige en 

betaalbare levensmiddelen voor de 

Europeanen; wijst erop dat de eisen met 

betrekking tot voedsel zijn toegenomen 

evenals de noodzaak om 

milieuvriendelijke landbouwmethoden te 

ontwikkelen en om de klimaatverandering 

aan te pakken; onderstreept dat het GLB 

een van de meest geïntegreerde 

beleidsdomeinen is en dat het voor het 

merendeel op EU-niveau wordt 

gefinancierd, dus niet via nationale 

uitgaven; 

77. bevestigt dat de doelstellingen van 

het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

uitvoerig moeten worden herzien om 

tegemoet te komen aan sociale eisen en de 

eindige beperkingen van ons milieu en de 

grondstoffen van onze planeet en om 

rekening te houden met de 

klimaatverandering, het uitsterven van 

dier- en plantensoorten, het instorten van 

het ecosysteem en uitputting van de 

hulpbronnen hetgeen op ons allemaal een 

impact heeft; is van mening dat het GLB 

moet worden aangewend om lokale 

economieën nieuw leven in te blazen 

teneinde sterke 

plattelandsgemeenschappen tot stand te 

brengen die op gezonde voeding en 

biologische landbouw zijn gericht en de 

autonomie van landbouwers en hun rol in 

de overgang steunen; onderstreept dat het 

GLB een van de meest geïntegreerde 

beleidsdomeinen is en dat het voor het 

merendeel op EU-niveau wordt 

gefinancierd, dus niet via nationale 

uitgaven; 

Or. en 

 

Amendement  422 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 77 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

77. bevestigt dat het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid van fundamenteel belang 

is voor voedselzekerheid en autonomie, 

behoud van de plattelandsbevolking, 

77. bevestigt dat het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid van fundamenteel belang 

is voor voedselzekerheid en autonomie, 

behoud van de plattelandsbevolking, 
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duurzame ontwikkeling en het waarborgen 

van hoogwaardige en betaalbare 

levensmiddelen voor de Europeanen; wijst 

erop dat de eisen met betrekking tot 

voedsel zijn toegenomen evenals de 

noodzaak om milieuvriendelijke 

landbouwmethoden te ontwikkelen en om 

de klimaatverandering aan te pakken; 

onderstreept dat het GLB een van de meest 

geïntegreerde beleidsdomeinen is en dat 

het voor het merendeel op EU-niveau 

wordt gefinancierd, dus niet via nationale 

uitgaven; 

duurzame ontwikkeling en het waarborgen 

van hoogwaardige en betaalbare 

levensmiddelen voor de Europeanen; wijst 

erop dat de eisen met betrekking tot 

voedsel zijn toegenomen evenals de 

noodzaak om milieuvriendelijke 

landbouwmethoden te ontwikkelen en om 

de klimaatverandering aan te pakken; 

erkent de rol van duurzame land- en 

bosbouw als sleutelelement van de 

werkzaamheden van de EU in de strijd 

tegen klimaatverandering en 

biodiversiteitsverlies en voor de 

bevordering van milieuduurzaamheid; 

wijst erop dat het GLB voor de periode na 

2020 in het volgende MFK moet worden 

georiënteerd in de richting van een 

rechtvaardig, doeltreffend en doelmatig 

landbouwbeleid waarvan het hoofddoel 

erin bestaat de overgang naar een 

duurzaam voedsel- en landbouwsysteem 

in Europa te vergemakkelijken, en 

benadrukt dat voldoende middelen moeten 

worden uitgetrokken om de doelstellingen 

te bereiken; is verheugd over de in de 

mededeling "De toekomst van voedsel en 

landbouw" uiteengezette strategische 

aanpak van de Commissie om de lidstaten 

meer flexibiliteit te geven bij het vinden 

van passende middelen teneinde hun 

landbouwsector zodanig te sturen dat de 

gemeenschappelijke milieudoelstellingen 

op de meest kosteneffectieve wijze worden 

bereikt; onderstreept dat het GLB een van 

de meest geïntegreerde beleidsdomeinen is 

en dat het voor het merendeel op EU-

niveau wordt gefinancierd, dus niet via 

nationale uitgaven; 

Or. en 

 

Amendement  423 

Răzvan Popa 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 77 
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Ontwerpresolutie Amendement 

77. bevestigt dat het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid van fundamenteel belang 

is voor voedselzekerheid en autonomie, 

behoud van de plattelandsbevolking, 

duurzame ontwikkeling en het waarborgen 

van hoogwaardige en betaalbare 

levensmiddelen voor de Europeanen; wijst 

erop dat de eisen met betrekking tot 

voedsel zijn toegenomen evenals de 

noodzaak om milieuvriendelijke 

landbouwmethoden te ontwikkelen en om 

de klimaatverandering aan te pakken; 

onderstreept dat het GLB een van de meest 

geïntegreerde beleidsdomeinen is en dat 

het voor het merendeel op EU-niveau 

wordt gefinancierd, dus niet via nationale 

uitgaven; 

77. bevestigt dat het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid van fundamenteel belang 

is voor voedselzekerheid en autonomie, 

behoud van de plattelandsbevolking, 

duurzame ontwikkeling en het waarborgen 

van hoogwaardige en betaalbare 

levensmiddelen voor de Europeanen; wijst 

erop dat de eisen met betrekking tot 

voedsel zijn toegenomen evenals de 

noodzaak om milieuvriendelijke 

landbouwmethoden te ontwikkelen en om 

de klimaatverandering aan te pakken; 

onderstreept dat het GLB een van de meest 

geïntegreerde beleidsdomeinen is en dat 

het voor het merendeel op EU-niveau 

wordt gefinancierd, dus niet via nationale 

uitgaven; benadrukt dat het GLB in staat 

moet zijn de komende uitdagingen het 

hoofd te bieden, aangezien het een van de 

fundamentele pijlers van de EU is, en is 

van mening dat een geactualiseerd en 

vereenvoudigd op twee pijlers berustend 

GLB na 2020 op evenwichtige wijze moet 

functioneren door voedsel tegen redelijke 

prijzen aan consumenten te leveren en bij 

te dragen aan duurzaamheid in 

plattelandsgebieden, zonder dat hierbij de 

herziening de essentie ervan in de weg 

staat; 

Or. en 

 

Amendement  424 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 77 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

77. bevestigt dat het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid van fundamenteel belang 

is voor voedselzekerheid en autonomie, 

behoud van de plattelandsbevolking, 

77. bevestigt dat het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid van fundamenteel belang 

is voor voedselzekerheid en autonomie, 

behoud van de plattelandsbevolking, 
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duurzame ontwikkeling en het waarborgen 

van hoogwaardige en betaalbare 

levensmiddelen voor de Europeanen; wijst 

erop dat de eisen met betrekking tot 

voedsel zijn toegenomen evenals de 

noodzaak om milieuvriendelijke 

landbouwmethoden te ontwikkelen en om 

de klimaatverandering aan te pakken; 

onderstreept dat het GLB een van de meest 

geïntegreerde beleidsdomeinen is en dat 

het voor het merendeel op EU-niveau 

wordt gefinancierd, dus niet via nationale 

uitgaven; 

duurzame ontwikkeling en het waarborgen 

van hoogwaardige en betaalbare 

levensmiddelen voor de Europeanen; wijst 

erop dat de noodzaak om 

landbouwbetalingen rechtstreeks te 

koppelen aan de levering van collectieve 

goederen zoals water, biodiversiteit en 

klimaatbescherming alsook veehouderij 

volgens beginselen inzake dierenwelzijn is 

toegenomen; wijst erop dat de eisen met 

betrekking tot voedsel zijn toegenomen 

evenals de noodzaak om milieuvriendelijke 

landbouwmethoden te ontwikkelen en om 

de klimaatverandering aan te pakken; 

onderstreept dat het GLB een van de meest 

geïntegreerde beleidsdomeinen is en dat 

het voor het merendeel op EU-niveau 

wordt gefinancierd, dus niet via nationale 

uitgaven; 

Or. en 

 

Amendement  425 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 77 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

77. bevestigt dat het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid van fundamenteel belang 

is voor voedselzekerheid en autonomie, 

behoud van de plattelandsbevolking, 

duurzame ontwikkeling en het waarborgen 

van hoogwaardige en betaalbare 

levensmiddelen voor de Europeanen; wijst 

erop dat de eisen met betrekking tot 

voedsel zijn toegenomen evenals de 

noodzaak om milieuvriendelijke 

landbouwmethoden te ontwikkelen en om 

de klimaatverandering aan te pakken; 

onderstreept dat het GLB een van de meest 

geïntegreerde beleidsdomeinen is en dat 

het voor het merendeel op EU-niveau 

wordt gefinancierd, dus niet via nationale 

77. bevestigt dat het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid van fundamenteel belang 

is voor voedselzekerheid en -autonomie 

van de Unie, behoud en ontwikkeling van 

haar plattelandsgebieden, duurzame 

ontwikkeling en het waarborgen van 

hoogwaardige en betaalbare 

levensmiddelen voor de Europeanen; wijst 

erop dat de eisen met betrekking tot 

voedsel en gezondheid zijn toegenomen, 

net als de noodzaak om de transitie van de 

Europese landbouw naar 
milieuvriendelijke landbouwmethoden te 

ondersteunen en om mee de 

klimaatverandering aan te pakken; 

onderstreept dat het GLB, als een van de 

meest geïntegreerde Europese 
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uitgaven; beleidsdomeinen, voor het merendeel op 

EU-niveau wordt gefinancierd en dus niet 

via nationale uitgaven; 

Or. fr 

 

Amendement  426 

Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Eric Andrieu 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 77 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

77. bevestigt dat het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid van fundamenteel belang 

is voor voedselzekerheid en autonomie, 

behoud van de plattelandsbevolking, 

duurzame ontwikkeling en het waarborgen 

van hoogwaardige en betaalbare 

levensmiddelen voor de Europeanen; wijst 

erop dat de eisen met betrekking tot 

voedsel zijn toegenomen evenals de 

noodzaak om milieuvriendelijke 

landbouwmethoden te ontwikkelen en om 

de klimaatverandering aan te pakken; 

onderstreept dat het GLB een van de meest 

geïntegreerde beleidsdomeinen is en dat 

het voor het merendeel op EU-niveau 

wordt gefinancierd, dus niet via nationale 

uitgaven; 

77. bevestigt dat het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid van fundamenteel belang 

is voor voedselzekerheid en autonomie, 

behoud van de plattelandsbevolking, 

duurzame ontwikkeling en het waarborgen 

van hoogwaardige en betaalbare 

levensmiddelen voor de Europeanen; wijst 

op de noodzaak van een 

gemeenschappelijk landbouwbeleid dat de 

inkomenszekerheid van landbouwers, het 

milieu, het klimaat en de gezondheid 

ondersteunt; wijst erop dat de eisen met 

betrekking tot voedsel zijn toegenomen 

evenals de noodzaak om milieuvriendelijke 

landbouwmethoden te ontwikkelen en om 

de klimaatverandering aan te pakken; 

onderstreept dat het GLB een van de meest 

geïntegreerde beleidsdomeinen is en dat 

het voor het merendeel op EU-niveau 

wordt gefinancierd, dus niet via nationale 

uitgaven; 

Or. en 

 

Amendement  427 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Gérard Deprez, 

Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Nils Torvalds 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 77 
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Ontwerpresolutie Amendement 

77. bevestigt dat het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid van fundamenteel belang 

is voor voedselzekerheid en autonomie, 

behoud van de plattelandsbevolking, 

duurzame ontwikkeling en het waarborgen 

van hoogwaardige en betaalbare 

levensmiddelen voor de Europeanen; wijst 

erop dat de eisen met betrekking tot 

voedsel zijn toegenomen evenals de 

noodzaak om milieuvriendelijke 

landbouwmethoden te ontwikkelen en om 

de klimaatverandering aan te pakken; 

onderstreept dat het GLB een van de meest 

geïntegreerde beleidsdomeinen is en dat 

het voor het merendeel op EU-niveau 

wordt gefinancierd, dus niet via nationale 

uitgaven; 

77. bevestigt dat het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid van fundamenteel belang 

is voor voedselzekerheid en autonomie, 

behoud van de plattelandsbevolking, 

duurzame ontwikkeling en het waarborgen 

van hoogwaardige en betaalbare 

levensmiddelen voor de Europeanen; wijst 

op de noodzaak de landbouwproductie in 

alle delen van de EU alsook in gebieden 

met natuurlijke beperkingen veilig te 

stellen; wijst erop dat de eisen met 

betrekking tot voedsel zijn toegenomen 

evenals de noodzaak om milieuvriendelijke 

landbouwmethoden te ontwikkelen en om 

de klimaatverandering aan te pakken; 

onderstreept dat het GLB een van de meest 

geïntegreerde beleidsdomeinen is en dat 

het voor het merendeel op EU-niveau 

wordt gefinancierd, dus niet via nationale 

uitgaven; 

Or. en 

 

Amendement  428 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant, Maria Noichl 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 77 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

77. bevestigt dat het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid van fundamenteel belang 

is voor voedselzekerheid en autonomie, 

behoud van de plattelandsbevolking, 

duurzame ontwikkeling en het waarborgen 

van hoogwaardige en betaalbare 

levensmiddelen voor de Europeanen; wijst 

erop dat de eisen met betrekking tot 

voedsel zijn toegenomen evenals de 

noodzaak om milieuvriendelijke 

landbouwmethoden te ontwikkelen en om 

de klimaatverandering aan te pakken; 

onderstreept dat het GLB een van de meest 

77. bevestigt dat het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid van fundamenteel belang 

is voor voedselzekerheid en autonomie, 

behoud van de plattelandsbevolking en 

natuurlijke hulpbronnen, duurzame 

ontwikkeling en het waarborgen van 

hoogwaardige en betaalbare 

levensmiddelen voor de Europeanen; wijst 

erop dat de eisen met betrekking tot 

voedsel zijn toegenomen evenals de 

noodzaak om milieuvriendelijke 

landbouwmethoden te ontwikkelen en om 

de klimaatverandering aan te pakken; 
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geïntegreerde beleidsdomeinen is en dat 

het voor het merendeel op EU-niveau 

wordt gefinancierd, dus niet via nationale 

uitgaven; 

onderstreept dat het GLB een van de meest 

geïntegreerde beleidsdomeinen is en dat 

het voor het merendeel op EU-niveau 

wordt gefinancierd, dus niet via nationale 

uitgaven; voegt hieraan toe dat een hogere 

prioriteit aan kleine boeren moet worden 

verleend; 

Or. en 

 

Amendement  429 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 77 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

77. bevestigt dat het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid van fundamenteel belang 

is voor voedselzekerheid en autonomie, 

behoud van de plattelandsbevolking, 

duurzame ontwikkeling en het waarborgen 

van hoogwaardige en betaalbare 

levensmiddelen voor de Europeanen; wijst 

erop dat de eisen met betrekking tot 

voedsel zijn toegenomen evenals de 

noodzaak om milieuvriendelijke 

landbouwmethoden te ontwikkelen en om 

de klimaatverandering aan te pakken; 

onderstreept dat het GLB een van de meest 

geïntegreerde beleidsdomeinen is en dat 

het voor het merendeel op EU-niveau 

wordt gefinancierd, dus niet via nationale 

uitgaven; 

77. bevestigt dat het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid van fundamenteel belang 

is voor voedselzekerheid en autonomie, 

behoud van de plattelandsbevolking, 

duurzame ontwikkeling en het waarborgen 

van hoogwaardige en betaalbare 

levensmiddelen voor de Europeanen; wijst 

erop dat de eisen met betrekking tot 

voedsel zijn toegenomen evenals de 

noodzaak om milieuvriendelijke 

landbouwmethoden te ontwikkelen en om 

de klimaatverandering aan te pakken, zodat 

EU-burgers de achterliggende gedachte 

van de landbouwbetalingen begrijpen; 
onderstreept dat het GLB een van de meest 

geïntegreerde beleidsdomeinen is en dat 

het voor het merendeel op EU-niveau 

wordt gefinancierd, dus niet via nationale 

uitgaven; 

Or. en 

 

Amendement  430 

Tiemo Wölken 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 77 
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Ontwerpresolutie Amendement 

77. bevestigt dat het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid van fundamenteel belang 

is voor voedselzekerheid en autonomie, 

behoud van de plattelandsbevolking, 

duurzame ontwikkeling en het 

waarborgen van hoogwaardige en 

betaalbare levensmiddelen voor de 

Europeanen; wijst erop dat de eisen met 

betrekking tot voedsel zijn toegenomen 

evenals de noodzaak om milieuvriendelijke 

landbouwmethoden te ontwikkelen en om 

de klimaatverandering aan te pakken; 

onderstreept dat het GLB een van de meest 

geïntegreerde beleidsdomeinen is en dat 

het voor het merendeel op EU-niveau 

wordt gefinancierd, dus niet via nationale 

uitgaven; 

77. bevestigt dat het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid van fundamenteel belang 

is geweest voor voedselzekerheid en 

autonomie en behoud van de 

plattelandsbevolking; wijst erop dat de 

eisen met betrekking tot voedsel zijn 

toegenomen evenals de noodzaak om 

milieuvriendelijke landbouwmethoden te 

ontwikkelen en om de klimaatverandering 

aan te pakken; onderstreept dat het GLB 

een van de meest geïntegreerde 

beleidsdomeinen is en dat het voor het 

merendeel op EU-niveau wordt 

gefinancierd, dus niet via nationale 

uitgaven; is er daarom van overtuigd dat 

het beleid moet evolueren teneinde deze 

uitdagingen aan te pakken en een echt 

beleid voor landgebruik dat voedsel en 

landbouw bestrijkt, te worden; 

Or. en 

 

Amendement  431 

Inese Vaidere 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 77 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

77. bevestigt dat het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid van fundamenteel belang 

is voor voedselzekerheid en autonomie, 

behoud van de plattelandsbevolking, 

duurzame ontwikkeling en het waarborgen 

van hoogwaardige en betaalbare 

levensmiddelen voor de Europeanen; wijst 

erop dat de eisen met betrekking tot 

voedsel zijn toegenomen evenals de 

noodzaak om milieuvriendelijke 

landbouwmethoden te ontwikkelen en om 

de klimaatverandering aan te pakken; 

onderstreept dat het GLB een van de meest 

geïntegreerde beleidsdomeinen is en dat 

77. bevestigt dat het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid van fundamenteel belang 

is voor voedselzekerheid en autonomie, 

behoud van de plattelandsbevolking en 

werkgelegenheid, duurzame ontwikkeling 

en het waarborgen van hoogwaardige en 

betaalbare levensmiddelen voor de 

Europeanen; wijst erop dat de eisen met 

betrekking tot voedsel zijn toegenomen 

evenals de noodzaak om milieuvriendelijke 

landbouwmethoden te ontwikkelen en om 

de klimaatverandering aan te pakken; 

onderstreept dat het GLB een van de meest 

met succes geïntegreerde beleidsdomeinen 
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het voor het merendeel op EU-niveau 

wordt gefinancierd, dus niet via nationale 

uitgaven; 

is en dat het voor het merendeel op EU-

niveau wordt gefinancierd, dus niet via 

nationale uitgaven; 

Or. en 

 

Amendement  432 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 77 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

77. bevestigt dat het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid van fundamenteel belang 

is voor voedselzekerheid en autonomie, 

behoud van de plattelandsbevolking, 

duurzame ontwikkeling en het waarborgen 

van hoogwaardige en betaalbare 

levensmiddelen voor de Europeanen; wijst 

erop dat de eisen met betrekking tot 

voedsel zijn toegenomen evenals de 

noodzaak om milieuvriendelijke 

landbouwmethoden te ontwikkelen en om 

de klimaatverandering aan te pakken; 

onderstreept dat het GLB een van de meest 

geïntegreerde beleidsdomeinen is en dat 

het voor het merendeel op EU-niveau 

wordt gefinancierd, dus niet via nationale 

uitgaven; 

77. bevestigt dat het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid van fundamenteel belang 

is voor voedselzekerheid en autonomie, 

behoud van de plattelandsbevolking, 

duurzame ontwikkeling en het waarborgen 

van hoogwaardige, gezonde, duurzame en 

betaalbare levensmiddelen voor de 

Europeanen; wijst erop dat de eisen met 

betrekking tot voedsel zijn toegenomen 

evenals de noodzaak om milieuvriendelijke 

landbouwmethoden te ontwikkelen en om 

de klimaatverandering aan te pakken; 

onderstreept dat het GLB een van de meest 

geïntegreerde beleidsdomeinen is en dat 

het voor het merendeel op EU-niveau 

wordt gefinancierd, dus niet via nationale 

uitgaven; 

Or. en 

 

Amendement  433 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 77 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

77. bevestigt dat het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid van fundamenteel belang 

is voor voedselzekerheid en autonomie, 

77. bevestigt dat het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid bijdraagt tot 

voedselzekerheid, behoud van de 
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behoud van de plattelandsbevolking, 

duurzame ontwikkeling en het waarborgen 

van hoogwaardige en betaalbare 

levensmiddelen voor de Europeanen; wijst 

erop dat de eisen met betrekking tot 

voedsel zijn toegenomen evenals de 

noodzaak om milieuvriendelijke 

landbouwmethoden te ontwikkelen en om 

de klimaatverandering aan te pakken; 

onderstreept dat het GLB een van de meest 

geïntegreerde beleidsdomeinen is en dat 

het voor het merendeel op EU-niveau 

wordt gefinancierd, dus niet via nationale 

uitgaven; 

plattelandsbevolking, duurzame 

ontwikkeling en het waarborgen van 

hoogwaardige en betaalbare 

levensmiddelen voor de Europeanen; wijst 

erop dat de eisen met betrekking tot 

voedsel zijn toegenomen evenals de 

noodzaak om milieuvriendelijke 

landbouwmethoden te ontwikkelen en om 

de klimaatverandering aan te pakken; 

onderstreept dat het GLB een van de meest 

geïntegreerde beleidsdomeinen is en dat 

het voor het merendeel op EU-niveau 

wordt gefinancierd, dus niet via nationale 

uitgaven; 

Or. sv 

Amendement  434 

Bernd Kölmel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 77 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

77. bevestigt dat het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid van fundamenteel belang 

is voor voedselzekerheid en autonomie, 

behoud van de plattelandsbevolking, 

duurzame ontwikkeling en het waarborgen 

van hoogwaardige en betaalbare 

levensmiddelen voor de Europeanen; wijst 

erop dat de eisen met betrekking tot 

voedsel zijn toegenomen evenals de 

noodzaak om milieuvriendelijke 

landbouwmethoden te ontwikkelen en om 

de klimaatverandering aan te pakken; 

onderstreept dat het GLB een van de 

meest geïntegreerde beleidsdomeinen is 

en dat het voor het merendeel op EU-

niveau wordt gefinancierd, dus niet via 

nationale uitgaven; 

77. bevestigt dat het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid van fundamenteel belang 

is geweest voor voedselzekerheid en 

autonomie, behoud van de 

plattelandsbevolking, duurzame 

ontwikkeling en het waarborgen van 

hoogwaardige en betaalbare 

levensmiddelen voor de Europeanen; wijst 

erop dat de eisen met betrekking tot 

voedsel zijn toegenomen evenals de 

noodzaak om milieuvriendelijke 

landbouwmethoden te ontwikkelen en om 

de klimaatverandering aan te pakken; is 

echter van mening dat tal van acties van 

het GLB beter op nationaal niveau 

kunnen worden uitgevoerd en trekt de 

Europese meerwaarde ervan in twijfel; 

Or. en 

 

Amendement  435 

Ingeborg Gräßle 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 77 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 77 bis. herhaalt zijn opmerkingen1 bis over 

de structuur van de GLB-uitgaven, die 

niet duurzaam is: 44,7 % van alle 

landbouwbedrijven in de Unie heeft een 

jaarlijks inkomen van minder dan 

4 000 EUR, en ongeveer 60 % van alle 

rechtstreekse GLB-steun ging in 2016 

naar gemiddeld de eerste 10 % van de 

begunstigden1 ter; wijst erop dat grotere 

landbouwbedrijven in tijden van 

volatiliteit of crisis niet noodzakelijkerwijs 

evenveel steun nodig hebben om de 

landbouwinkomens te stabiliseren als 

kleinere bedrijven, aangezien zij vaak 

profiteren van potentiële schaalvoordelen 

waardoor ze waarschijnlijk weerbaarder 

zijn; is van oordeel dat de GLB-

financieringsregelingen meer op 

landbouwers met bijzondere beperkingen 

gericht kunnen worden: kleine 

landbouwbedrijven, met name die met 

minder dan 15 ha land, in geografisch of 

klimaatopzicht moeilijke en dunbevolkte 

gebieden, en dat voor landbouwbedrijven 

met meer dan 100 ha land de betalingen 

geleidelijk moeten afnemen; 

 __________________ 

 1 bis Zie paragraaf 207 van de resolutie van 

het Europees Parlement van 27 april 2017 

met de opmerkingen die een integrerend 

deel uitmaken van de besluiten over het 

verlenen van kwijting voor de uitvoering 

van de algemene begroting van de 

Europese Unie voor het begrotingsjaar 

2015, afdeling III – Commissie en 

uitvoerende agentschappen (Aangenomen 

teksten, P8_TA(2016)0309). 

 1 ter Zie de indicatieve cijfers over de 

verdeling van de steun, volgens de 

omvang van de steun, ontvangen in de 

context van aan producenten betaalde 

rechtstreekse steun overeenkomstig 
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Verordening (EG) nr. 1307/2013 van de 

Raad (boekjaar 2016). 

Or. en 

 

Amendement  436 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 77 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 77 bis. herhaalt zijn opmerkingen1 bis over 

de structuur van de GLB-uitgaven, die 

niet duurzaam is: 44,7 % van alle 

landbouwbedrijven in de Unie heeft een 

jaarlijks inkomen van minder dan 

4 000 EUR, en ongeveer 20 % van alle 

rechtstreekse GLB-steun gaat naar 

gemiddeld 80 % van de begunstigden; 

wijst erop dat grotere landbouwbedrijven 

in tijden van volatiliteit of crisis niet 

noodzakelijkerwijs evenveel steun nodig 

hebben om de landbouwinkomens te 

stabiliseren als kleinere bedrijven, 

aangezien zij vaak profiteren van 

potentiële schaalvoordelen waardoor ze 

waarschijnlijk weerbaarder zijn; is van 

oordeel dat de GLB-

financieringsregelingen meer op 

landbouwers met bijzondere beperkingen 

gericht kunnen worden: kleine 

landbouwbedrijven, in geografisch of 

klimaatopzicht moeilijke en dunbevolkte 

gebieden; 

 __________________ 

 1 bis Zie paragraaf 207 van de resolutie van 

het Europees Parlement van 27 april 2017 

met de opmerkingen die een integrerend 

deel uitmaken van de besluiten over het 

verlenen van kwijting voor de uitvoering 

van de algemene begroting van de 

Europese Unie voor het begrotingsjaar 

2015, afdeling III – Commissie en 

uitvoerende agentschappen (Aangenomen 
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teksten, P8_TA(2016)0309). 

Or. en 

 

Amendement  437 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 77 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 77 ter. vraagt de Commissie bij haar 

denkwerk over de vereenvoudiging en 

modernisering van het GLB te beoordelen 

of een ander beleidsontwerp of een ander 

distributiemodel voor rechtstreekse 

betalingen kan leiden tot een betere 

manier om de overheidsfondsen gericht in 

te zetten voor agromilieu- en -

klimaatdoelstellingen; benadrukt echter 

dat voorzien moet worden in financiële 

compensatie die de kosten van het 

aanhouden van hoge normen voor de 

voedselproductie dekt, alsook de hoge 

productiekosten als gevolg van de 

moeilijke klimaatomstandigheden in 

bepaalde geografische gebieden, 

aangezien landbouwers in Europa vaak 

met mondiale mededinging 

geconfronteerd worden; 

Or. en 

 

Amendement  438 

Bernd Kölmel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 78 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

78. verwacht dat het totaalbedrag van 

de rechtstreekse betalingen onaangetast 

blijft in het volgende MFK, aangezien 

78. verwacht dat in het volgende MFK 

de totale financiële middelen van het GLB 

met tot wel 30 % van het huidige niveau 
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deze een duidelijke EU-meerwaarde 

bieden en zij de eengemaakte markt 

versterken door concurrentieverstoringen 

tussen lidstaten te voorkomen; verzet zich 

tegen het opnieuw nationaliseren en tegen 

het invoeren van nationale 

medefinanciering in dit verband; 

benadrukt de noodzaak om de 

financiering te verhogen overeenkomstig 

de reactie op de verschillende cyclische 

crises in gevoelige sectoren, om nieuwe 

instrumenten te creëren die de 

prijsvolatiliteit kunnen temperen en om de 

financiering te verhogen voor 

programma's van speciaal op een 

afgelegen en insulair karakter afgestemde 

maatregelen (Posei); concludeert daarom 

dat de GLB-begroting in het volgende 

MFK ten minste op het huidige niveau 

voor de EU-27 behouden moet blijven; 

worden verlaagd; is ingenomen met 

pogingen om het GLB opnieuw te 

nationaliseren en mede te financieren 

wanneer geen meerwaarde kan worden 

aangetoond; 

Or. en 

 

Amendement  439 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 78 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

78. verwacht dat het totaalbedrag van 

de rechtstreekse betalingen onaangetast 

blijft in het volgende MFK, aangezien 

deze een duidelijke EU-meerwaarde 

bieden en zij de eengemaakte markt 

versterken door concurrentieverstoringen 

tussen lidstaten te voorkomen; verzet zich 

tegen het opnieuw nationaliseren en tegen 

het invoeren van nationale 

medefinanciering in dit verband; 

benadrukt de noodzaak om de 

financiering te verhogen overeenkomstig 

de reactie op de verschillende cyclische 

crises in gevoelige sectoren, om nieuwe 

instrumenten te creëren die de 

78. benadrukt dat 30 % van de GLB-

subsidies naar 1 % van de landbouwers 

gaat die meer dan 50 000 EUR per jaar en 

per begunstigde ontvangen; stelt daarom 

voor om rechtstreekse betalingen te 

begrenzen tot 50 000 EUR per jaar en per 

begunstigde; dringt erop aan dat een deel 

van die besparingen op een eerlijke en 

duurzame wijze in de GLB-begroting moet 

worden herverdeeld ten behoeve van met 

name nieuwe en kleinere 

landbouwbedrijven, biologische landbouw 

enz.; wijst op het feit dat slechts 1 % van 

de landbouwers in de EU de gevolgen van 

een dergelijke begrenzing zou 
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prijsvolatiliteit kunnen temperen en om de 

financiering te verhogen voor 

programma's van speciaal op een 

afgelegen en insulair karakter afgestemde 

maatregelen (Posei); concludeert daarom 

dat de GLB-begroting in het volgende 

MFK ten minste op het huidige niveau 

voor de EU-27 behouden moet blijven; 

ondervinden; verzet zich tegen het 

opnieuw nationaliseren en tegen het 

invoeren van nationale medefinanciering in 

dit verband; concludeert daarom dat de 

GLB-begroting in het volgende MFK op 

een eerlijke en duurzame wijze enigszins 

moet worden verlaagd; 

Or. en 

 

Amendement  440 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 78 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

78. verwacht dat het totaalbedrag van 

de rechtstreekse betalingen onaangetast 

blijft in het volgende MFK, aangezien deze 

een duidelijke EU-meerwaarde bieden en 

zij de eengemaakte markt versterken door 

concurrentieverstoringen tussen lidstaten te 

voorkomen; verzet zich tegen het opnieuw 

nationaliseren en tegen het invoeren van 

nationale medefinanciering in dit verband; 

benadrukt de noodzaak om de financiering 

te verhogen overeenkomstig de reactie op 

de verschillende cyclische crises in 

gevoelige sectoren, om nieuwe 

instrumenten te creëren die de 

prijsvolatiliteit kunnen temperen en om de 

financiering te verhogen voor 

programma's van speciaal op een afgelegen 

en insulair karakter afgestemde 

maatregelen (Posei); concludeert daarom 

dat de GLB-begroting in het volgende 

MFK ten minste op het huidige niveau 

voor de EU-27 behouden moet blijven; 

78. vraagt dat het totaalbedrag van de 

rechtstreekse betalingen onaangetast blijft 

in het volgende MFK, aangezien deze een 

duidelijke EU-meerwaarde bieden en zij de 

eengemaakte markt versterken door 

concurrentieverstoringen tussen lidstaten te 

voorkomen en door de landbouwers een 

eerste inkomensniveau te bezorgen dat 

cruciaal is voor de leefbaarheid van de 

landbouwbedrijven; verzet zich tegen het 

opnieuw nationaliseren van het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid en 

tegen elke vorm van nationale 

medefinanciering van de onrechtstreekse 

betalingen; benadrukt de noodzaak om de 

crisisreserve voor landbouw te hervormen 

ten voordele van een fonds voor 

landbouwcrises, waarvan het beheer 

buiten het jaarperiodiciteitsbeginsel van 

de begroting zou worden geplaatst om de 

overheveling van kredieten van het ene 

jaar naar het andere mogelijk te maken 

en doeltreffende antwoorden te kunnen 
bieden op de verschillende cyclische crises 

die een impact hebben op gevoelige 

landbouwsectoren; acht het essentieel de 

ontwikkeling van instrumenten voor het 

beheer van crises, risicobeheersing en de 
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organisatie van sectoren te ontwikkelen 
die de prijsvolatiliteit kunnen temperen; 

vraagt om de financiering te verhogen 
voor programma's van speciaal op een 

afgelegen en insulair karakter afgestemde 

maatregelen (Posei); concludeert daarom 

dat de GLB-begroting in het volgende 

MFK ten minste op het huidige niveau 

voor de EU-27 behouden moet blijven; 

Or. fr 

 

Amendement  441 

Tiemo Wölken 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 78 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

78. verwacht dat het totaalbedrag van 

de rechtstreekse betalingen onaangetast 

blijft in het volgende MFK, aangezien 

deze een duidelijke EU-meerwaarde 

bieden en zij de eengemaakte markt 

versterken door concurrentieverstoringen 

tussen lidstaten te voorkomen; verzet zich 

tegen het opnieuw nationaliseren en tegen 

het invoeren van nationale 

medefinanciering in dit verband; 

benadrukt de noodzaak om de financiering 

te verhogen overeenkomstig de reactie op 

de verschillende cyclische crises in 

gevoelige sectoren, om nieuwe 

instrumenten te creëren die de 

prijsvolatiliteit kunnen temperen en om de 

financiering te verhogen voor programma's 

van speciaal op een afgelegen en insulair 

karakter afgestemde maatregelen (Posei); 

concludeert daarom dat de GLB-

begroting in het volgende MFK ten minste 

op het huidige niveau voor de EU-27 

behouden moet blijven; 

78. verzet zich tegen het opnieuw 

nationaliseren van het toekomstige beleid 

voor landgebruik; benadrukt de noodzaak 

om de financiering te verhogen 

overeenkomstig de reactie op de 

verschillende cyclische crises in gevoelige 

sectoren, om nieuwe instrumenten te 

creëren die de prijsvolatiliteit kunnen 

temperen en om de financiering te 

verhogen voor programma's van speciaal 

op een afgelegen en insulair karakter 

afgestemde maatregelen (Posei); 

Or. en 
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Amendement  442 

Răzvan Popa 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 78 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

78. verwacht dat het totaalbedrag van 

de rechtstreekse betalingen onaangetast 

blijft in het volgende MFK, aangezien deze 

een duidelijke EU-meerwaarde bieden en 

zij de eengemaakte markt versterken door 

concurrentieverstoringen tussen lidstaten te 

voorkomen; verzet zich tegen het opnieuw 

nationaliseren en tegen het invoeren van 

nationale medefinanciering in dit verband; 

benadrukt de noodzaak om de financiering 

te verhogen overeenkomstig de reactie op 

de verschillende cyclische crises in 

gevoelige sectoren, om nieuwe 

instrumenten te creëren die de 

prijsvolatiliteit kunnen temperen en om de 

financiering te verhogen voor programma's 

van speciaal op een afgelegen en insulair 

karakter afgestemde maatregelen (Posei); 

concludeert daarom dat de GLB-begroting 

in het volgende MFK ten minste op het 

huidige niveau voor de EU-27 behouden 

moet blijven; 

78. verwacht dat het totaalbedrag van 

de rechtstreekse betalingen onaangetast 

blijft in het volgende MFK, aangezien deze 

een duidelijke EU-meerwaarde bieden en 

zij de eengemaakte markt versterken door 

concurrentieverstoringen tussen lidstaten te 

voorkomen; verzet zich tegen het opnieuw 

nationaliseren en tegen het invoeren van 

nationale medefinanciering in dit verband; 

benadrukt de noodzaak om de financiering 

te verhogen overeenkomstig de reactie op 

de verschillende cyclische crises in 

gevoelige sectoren, om nieuwe 

instrumenten te creëren die de 

prijsvolatiliteit kunnen temperen en om de 

financiering te verhogen voor programma's 

van speciaal op een afgelegen en insulair 

karakter afgestemde maatregelen (Posei); 

concludeert daarom dat de GLB-begroting 

in het volgende MFK ten minste op het 

huidige niveau voor de EU-27 behouden 

moet blijven; benadrukt dat de 

convergentie van rechtstreekse betalingen 

essentieel is voor het tot stand brengen 

van een eerlijke interne markt op 

landbouwgebied waarbij maatregelen 

voor het bereiken van convergentie en 

rechtstreekse betalingen zonder maximum 

essentiële beginselen zijn voor het behalen 

van de doelstelling van een gelijk 

speelveld; 

Or. en 

 

Amendement  443 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Nils 

Torvalds 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 78 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

78. verwacht dat het totaalbedrag van 

de rechtstreekse betalingen onaangetast 

blijft in het volgende MFK, aangezien deze 

een duidelijke EU-meerwaarde bieden en 

zij de eengemaakte markt versterken door 

concurrentieverstoringen tussen lidstaten te 

voorkomen; verzet zich tegen het opnieuw 

nationaliseren en tegen het invoeren van 

nationale medefinanciering in dit verband; 

benadrukt de noodzaak om de financiering 

te verhogen overeenkomstig de reactie op 

de verschillende cyclische crises in 

gevoelige sectoren, om nieuwe 

instrumenten te creëren die de 

prijsvolatiliteit kunnen temperen en om de 

financiering te verhogen voor programma's 

van speciaal op een afgelegen en insulair 

karakter afgestemde maatregelen (Posei); 

concludeert daarom dat de GLB-begroting 

in het volgende MFK ten minste op het 

huidige niveau voor de EU-27 behouden 

moet blijven; 

78. verwacht dat het totaalbedrag van 

de rechtstreekse betalingen onaangetast 

blijft in het volgende MFK, aangezien deze 

een duidelijke EU-meerwaarde bieden en 

zij de eengemaakte markt versterken door 

concurrentieverstoringen tussen lidstaten te 

voorkomen; verzet zich tegen het opnieuw 

nationaliseren en tegen het invoeren van 

nationale medefinanciering in dit verband; 

benadrukt – rekening houdend met het 

belang om de verscheidenheid van 

maatregelen, met inbegrip van vrijwillige 

gekoppelde steun, in stand te houden 

waarover de lidstaten beschikken om de 

productie in sectoren die van vitaal belang 

zijn voor kwetsbare gebieden te 

handhaven zonder de interne markt te 

verstoren – de noodzaak om de 

financiering te verhogen overeenkomstig 

de reactie op de verschillende cyclische 

crises in gevoelige sectoren, om nieuwe 

instrumenten te creëren die de 

prijsvolatiliteit kunnen temperen en om de 

financiering te verhogen voor programma's 

van speciaal op een afgelegen en insulair 

karakter afgestemde maatregelen (Posei); 

concludeert daarom dat de GLB-begroting 

in het volgende MFK ten minste op het 

huidige niveau voor de EU-27 behouden 

moet blijven; 

Or. en 

 

Amendement  444 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Czesław Adam Siekierski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 78 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

78. verwacht dat het totaalbedrag van 78. verwacht dat het totaalbedrag van 
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de rechtstreekse betalingen onaangetast 

blijft in het volgende MFK, aangezien deze 

een duidelijke EU-meerwaarde bieden en 

zij de eengemaakte markt versterken door 

concurrentieverstoringen tussen lidstaten te 

voorkomen; verzet zich tegen het opnieuw 

nationaliseren en tegen het invoeren van 

nationale medefinanciering in dit verband; 

benadrukt de noodzaak om de financiering 

te verhogen overeenkomstig de reactie op 

de verschillende cyclische crises in 

gevoelige sectoren, om nieuwe 

instrumenten te creëren die de 

prijsvolatiliteit kunnen temperen en om de 

financiering te verhogen voor programma's 

van speciaal op een afgelegen en insulair 

karakter afgestemde maatregelen (Posei); 

concludeert daarom dat de GLB-begroting 

in het volgende MFK ten minste op het 

huidige niveau voor de EU-27 behouden 

moet blijven; 

de rechtstreekse betalingen onaangetast 

blijft in het volgende MFK, aangezien deze 

een duidelijke EU-meerwaarde bieden en 

zij de eengemaakte markt versterken door 

concurrentieverstoringen tussen lidstaten te 

voorkomen; verzet zich tegen het opnieuw 

nationaliseren en tegen het invoeren van 

nationale medefinanciering in dit verband; 

wijst er voorts op dat het gelijktrekken van 

het niveau van de rechtstreekse betalingen 

onder de lidstaten van vitaal belang is om 

een gelijk speelveld op de eengemaakte 

markt van de EU te waarborgen; 
benadrukt de noodzaak om de financiering 

te verhogen overeenkomstig de reactie op 

de verschillende cyclische crises in 

gevoelige sectoren, om nieuwe 

instrumenten te creëren die de 

prijsvolatiliteit kunnen temperen en om de 

financiering te verhogen voor programma's 

van speciaal op een afgelegen en insulair 

karakter afgestemde maatregelen (Posei); 

concludeert daarom dat de GLB-begroting 

in het volgende MFK ten minste op het 

huidige niveau voor de EU-27 behouden 

moet blijven; 

Or. pl 

Amendement  445 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Sofia Ribeiro 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 78 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

78. verwacht dat het totaalbedrag van 

de rechtstreekse betalingen onaangetast 

blijft in het volgende MFK, aangezien 

deze een duidelijke EU-meerwaarde bieden 

en zij de eengemaakte markt versterken 

door concurrentieverstoringen tussen 

lidstaten te voorkomen; verzet zich tegen 

het opnieuw nationaliseren en tegen het 

invoeren van nationale medefinanciering in 

dit verband; benadrukt de noodzaak om de 

financiering te verhogen overeenkomstig 

de reactie op de verschillende cyclische 

78. benadrukt dat de GLB-begroting 

in het volgende MFK ten minste op het 

huidige niveau voor de EU-27 in huidige 

prijzen behouden moet blijven, inclusief 

zowel het totaalbedrag van de rechtstreekse 

betalingen als van 

plattelandsontwikkeling; onderstreept dat 

rechtstreekse betalingen een duidelijke 

EU-meerwaarde bieden en zij de 

eengemaakte markt versterken door 

concurrentieverstoringen tussen lidstaten te 

voorkomen; verzet zich tegen het opnieuw 
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crises in gevoelige sectoren, om nieuwe 

instrumenten te creëren die de 

prijsvolatiliteit kunnen temperen en om de 

financiering te verhogen voor programma's 

van speciaal op een afgelegen en insulair 

karakter afgestemde maatregelen (Posei); 

concludeert daarom dat de GLB-

begroting in het volgende MFK ten minste 

op het huidige niveau voor de EU-27 

behouden moet blijven; 

nationaliseren en tegen het invoeren van 

nationale medefinanciering voor 

rechtstreekse betalingen; benadrukt de 

noodzaak om de financiering te verhogen 

overeenkomstig de reactie op de 

verschillende cyclische crises in gevoelige 

sectoren, om nieuwe instrumenten te 

creëren die de prijsvolatiliteit kunnen 

temperen en om de financiering te 

verhogen voor programma's van speciaal 

op een afgelegen en insulair karakter 

afgestemde maatregelen (Posei); verzoekt 

de Commissie te voorzien in het 

noodzakelijke financiële en juridische 

kader voor de voedselvoorzieningsketen, 

teneinde oneerlijke handelspraktijken te 

bestrijden; 

Or. en 

 

Amendement  446 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 78 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

78. verwacht dat het totaalbedrag van 

de rechtstreekse betalingen onaangetast 

blijft in het volgende MFK, aangezien 

deze een duidelijke EU-meerwaarde 

bieden en zij de eengemaakte markt 

versterken door concurrentieverstoringen 

tussen lidstaten te voorkomen; verzet zich 

tegen het opnieuw nationaliseren en tegen 

het invoeren van nationale 

medefinanciering in dit verband; 

benadrukt de noodzaak om de financiering 

te verhogen overeenkomstig de reactie op 

de verschillende cyclische crises in 

gevoelige sectoren, om nieuwe 

instrumenten te creëren die de 

prijsvolatiliteit kunnen temperen en om de 

financiering te verhogen voor programma's 

van speciaal op een afgelegen en insulair 

karakter afgestemde maatregelen (Posei); 

78. stelt vragen bij het opnieuw 

nationaliseren en tegen het invoeren van 

nationale medefinanciering voor 

rechtstreekse betalingen; benadrukt de 

noodzaak om de financiering te verhogen 

overeenkomstig de reactie op de 

verschillende cyclische crises in gevoelige 

sectoren, om nieuwe instrumenten te 

creëren die de prijsvolatiliteit kunnen 

temperen en om de financiering te 

verhogen voor programma's van speciaal 

op een afgelegen en insulair karakter 

afgestemde maatregelen (Posei); 

concludeert daarom dat de GLB-begroting 

in het volgende MFK een toereikend 

niveau moet hebben om tegemoet te 

komen aan de echte behoeften van de 

Europese landbouw; 
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concludeert daarom dat de GLB-begroting 

in het volgende MFK ten minste op het 

huidige niveau voor de EU-27 behouden 

moet blijven; 

Or. en 

 

Amendement  447 

John Howarth, Paul Brannen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 78 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

78. verwacht dat het totaalbedrag van 

de rechtstreekse betalingen onaangetast 

blijft in het volgende MFK, aangezien deze 

een duidelijke EU-meerwaarde bieden en 

zij de eengemaakte markt versterken door 

concurrentieverstoringen tussen lidstaten te 

voorkomen; verzet zich tegen het opnieuw 

nationaliseren en tegen het invoeren van 

nationale medefinanciering in dit verband; 

benadrukt de noodzaak om de financiering 

te verhogen overeenkomstig de reactie op 

de verschillende cyclische crises in 

gevoelige sectoren, om nieuwe 

instrumenten te creëren die de 

prijsvolatiliteit kunnen temperen en om de 

financiering te verhogen voor programma's 

van speciaal op een afgelegen en insulair 

karakter afgestemde maatregelen (Posei); 

concludeert daarom dat de GLB-begroting 

in het volgende MFK ten minste op het 

huidige niveau voor de EU-27 behouden 

moet blijven; 

78. verwacht dat het totaalbedrag van 

de rechtstreekse betalingen onaangetast 

blijft in het volgende MFK, aangezien deze 

een duidelijke EU-meerwaarde bieden en 

zij de eengemaakte markt versterken door 

concurrentieverstoringen tussen lidstaten te 

voorkomen; verzet zich tegen het opnieuw 

nationaliseren en tegen het invoeren van 

nationale medefinanciering in dit verband; 

benadrukt de noodzaak om de financiering 

te verhogen overeenkomstig de reactie op 

de verschillende cyclische crises in 

gevoelige sectoren, om nieuwe 

instrumenten te creëren die de 

prijsvolatiliteit kunnen temperen en om de 

financiering te verhogen voor programma's 

van speciaal op een afgelegen en insulair 

karakter afgestemde maatregelen (Posei); 

concludeert daarom dat de GLB-begroting 

in het volgende MFK ten minste op het 

huidige niveau voor de EU-27 behouden 

moet blijven na een onderzoek van de 

grondslag van de GLB-betalingen 

teneinde vraagstukken en verplichtingen 

op landbouw-, plattelands- en 

milieugebied van de sector effectiever aan 

te pakken; 

Or. en 

 



 

PE616.896v01-00 142/162 AM\1144763NL.docx 

NL 

Amendement  448 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 78 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

78. verwacht dat het totaalbedrag van 

de rechtstreekse betalingen onaangetast 

blijft in het volgende MFK, aangezien deze 

een duidelijke EU-meerwaarde bieden en 

zij de eengemaakte markt versterken door 

concurrentieverstoringen tussen lidstaten te 

voorkomen; verzet zich tegen het opnieuw 

nationaliseren en tegen het invoeren van 

nationale medefinanciering in dit verband; 

benadrukt de noodzaak om de financiering 

te verhogen overeenkomstig de reactie op 

de verschillende cyclische crises in 

gevoelige sectoren, om nieuwe 

instrumenten te creëren die de 

prijsvolatiliteit kunnen temperen en om de 

financiering te verhogen voor programma's 

van speciaal op een afgelegen en insulair 

karakter afgestemde maatregelen (Posei); 

concludeert daarom dat de GLB-begroting 

in het volgende MFK ten minste op het 

huidige niveau voor de EU-27 behouden 

moet blijven; 

78. verwacht dat het totaalbedrag van 

de rechtstreekse betalingen onaangetast 

blijft in het volgende MFK, aangezien deze 

een duidelijke EU-meerwaarde bieden en 

zij de eengemaakte markt versterken door 

concurrentieverstoringen tussen lidstaten te 

voorkomen; verzet zich tegen het opnieuw 

nationaliseren en tegen het invoeren van 

nationale medefinanciering in dit verband; 

benadrukt de noodzaak om de financiering 

te verhogen overeenkomstig de reactie op 

de verschillende cyclische crises in 

gevoelige sectoren, om nieuwe 

instrumenten te creëren die de 

prijsvolatiliteit kunnen temperen en om de 

financiering te verhogen voor programma's 

van speciaal op een afgelegen en insulair 

karakter afgestemde maatregelen (Posei); 

wijst erop dat overheidsgeld voor 

collectieve goederen afkomstig uit de 

landbouw in het volgende MFK centraal 

moet staan; concludeert daarom dat de 

GLB-begroting in het volgende MFK ten 

minste op het huidige niveau voor de EU-

27 behouden moet blijven; 

Or. en 

 

Amendement  449 

Inese Vaidere 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 78 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

78. verwacht dat het totaalbedrag van 

de rechtstreekse betalingen onaangetast 

blijft in het volgende MFK, aangezien deze 

78. verwacht dat het totaalbedrag van 

de rechtstreekse betalingen onaangetast 

blijft in het volgende MFK, aangezien deze 
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een duidelijke EU-meerwaarde bieden en 

zij de eengemaakte markt versterken door 

concurrentieverstoringen tussen lidstaten te 

voorkomen; verzet zich tegen het opnieuw 

nationaliseren en tegen het invoeren van 

nationale medefinanciering in dit verband; 

benadrukt de noodzaak om de financiering 

te verhogen overeenkomstig de reactie op 

de verschillende cyclische crises in 

gevoelige sectoren, om nieuwe 

instrumenten te creëren die de 

prijsvolatiliteit kunnen temperen en om de 

financiering te verhogen voor programma's 

van speciaal op een afgelegen en insulair 

karakter afgestemde maatregelen (Posei); 

concludeert daarom dat de GLB-begroting 

in het volgende MFK ten minste op het 

huidige niveau voor de EU-27 behouden 

moet blijven; 

een duidelijke EU-meerwaarde bieden en 

zij de eengemaakte markt versterken 

waarbij de convergentie van rechtstreekse 

betalingen in het kader van het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid in de 

volgende MFK-periode wordt voltooid, 

waardoor concurrentieverstoringen tussen 

lidstaten worden voorkomen; verzet zich 

tegen het opnieuw nationaliseren en tegen 

het invoeren van nationale 

medefinanciering in dit verband; benadrukt 

de noodzaak om de financiering te 

verhogen overeenkomstig de reactie op de 

verschillende cyclische crises in gevoelige 

sectoren, om nieuwe instrumenten te 

creëren die de prijsvolatiliteit kunnen 

temperen en om de financiering te 

verhogen voor programma's van speciaal 

op een afgelegen en insulair karakter 

afgestemde maatregelen (Posei); 

concludeert daarom dat de GLB-begroting 

in het volgende MFK ten minste op het 

huidige niveau voor de EU-27 behouden 

moet blijven; 

Or. en 

 

Amendement  450 

Ingeborg Gräßle 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 78 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

78. verwacht dat het totaalbedrag van 

de rechtstreekse betalingen onaangetast 

blijft in het volgende MFK, aangezien deze 

een duidelijke EU-meerwaarde bieden en 

zij de eengemaakte markt versterken door 

concurrentieverstoringen tussen lidstaten te 

voorkomen; verzet zich tegen het opnieuw 

nationaliseren en tegen het invoeren van 

nationale medefinanciering in dit verband; 

benadrukt de noodzaak om de financiering 

te verhogen overeenkomstig de reactie op 

de verschillende cyclische crises in 

78. verwacht dat het totaalbedrag van 

de rechtstreekse betalingen onaangetast 

blijft in het volgende MFK, aangezien deze 

een duidelijke EU-meerwaarde bieden en 

zij de eengemaakte markt versterken door 

concurrentieverstoringen tussen lidstaten te 

voorkomen; verzet zich tegen het opnieuw 

nationaliseren en tegen het invoeren van 

nationale medefinanciering in dit verband; 

benadrukt de noodzaak om de financiering 

te verhogen overeenkomstig de reactie op 

de verschillende cyclische crises in 
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gevoelige sectoren, om nieuwe 

instrumenten te creëren die de 

prijsvolatiliteit kunnen temperen en om de 

financiering te verhogen voor programma's 

van speciaal op een afgelegen en insulair 

karakter afgestemde maatregelen (Posei); 

concludeert daarom dat de GLB-

begroting in het volgende MFK ten minste 

op het huidige niveau voor de EU-27 

behouden moet blijven; 

gevoelige sectoren, om nieuwe 

instrumenten te creëren die de 

prijsvolatiliteit kunnen temperen en om de 

financiering te verhogen voor programma's 

van speciaal op een afgelegen en insulair 

karakter afgestemde maatregelen (Posei); 

Or. en 

 

Amendement  451 

Eider Gardiazabal Rubial, Maria Noichl 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 78 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

78. verwacht dat het totaalbedrag van 

de rechtstreekse betalingen onaangetast 

blijft in het volgende MFK, aangezien deze 

een duidelijke EU-meerwaarde bieden en 

zij de eengemaakte markt versterken door 

concurrentieverstoringen tussen lidstaten te 

voorkomen; verzet zich tegen het opnieuw 

nationaliseren en tegen het invoeren van 

nationale medefinanciering in dit verband; 

benadrukt de noodzaak om de financiering 

te verhogen overeenkomstig de reactie op 

de verschillende cyclische crises in 

gevoelige sectoren, om nieuwe 

instrumenten te creëren die de 

prijsvolatiliteit kunnen temperen en om de 

financiering te verhogen voor programma's 

van speciaal op een afgelegen en insulair 

karakter afgestemde maatregelen (Posei); 

concludeert daarom dat de GLB-begroting 

in het volgende MFK ten minste op het 

huidige niveau voor de EU-27 behouden 

moet blijven; 

78. verwacht dat het totaalbedrag van 

de rechtstreekse betalingen onaangetast 

blijft in het volgende MFK, aangezien deze 

een duidelijke EU-meerwaarde bieden en 

zij de eengemaakte markt versterken door 

concurrentieverstoringen tussen lidstaten te 

voorkomen; verzet zich tegen het opnieuw 

nationaliseren en het uitbreiden van 

nationale medefinanciering in dit verband; 

wijst op het feit dat voor de nieuwe 

uitdagingen een degelijke financiële 

toewijzing is vereist; benadrukt de 

noodzaak om de financiering te verhogen 

overeenkomstig de reactie op de 

verschillende cyclische crises in gevoelige 

sectoren, om nieuwe instrumenten te 

creëren die de prijsvolatiliteit kunnen 

temperen en om de financiering te 

verhogen voor programma's van speciaal 

op een afgelegen en insulair karakter 

afgestemde maatregelen (Posei); 

concludeert daarom dat de GLB-begroting 

in het volgende MFK ten minste op het 

huidige niveau voor de EU-27 behouden 

moet blijven; 
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Or. en 

 

Amendement  452 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Jan Huitema, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 78 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

78. verwacht dat het totaalbedrag van 

de rechtstreekse betalingen onaangetast 

blijft in het volgende MFK, aangezien deze 

een duidelijke EU-meerwaarde bieden en 

zij de eengemaakte markt versterken door 

concurrentieverstoringen tussen lidstaten te 

voorkomen; verzet zich tegen het opnieuw 

nationaliseren en tegen het invoeren van 

nationale medefinanciering in dit 

verband; benadrukt de noodzaak om de 

financiering te verhogen overeenkomstig 

de reactie op de verschillende cyclische 

crises in gevoelige sectoren, om nieuwe 

instrumenten te creëren die de 

prijsvolatiliteit kunnen temperen en om de 

financiering te verhogen voor programma's 

van speciaal op een afgelegen en insulair 

karakter afgestemde maatregelen (Posei); 

concludeert daarom dat de GLB-begroting 

in het volgende MFK ten minste op het 

huidige niveau voor de EU-27 behouden 

moet blijven; 

78. verwacht dat het totaalbedrag van 

de rechtstreekse betalingen onaangetast 

blijft in het volgende MFK, aangezien deze 

een duidelijke EU-meerwaarde bieden en 

zij de eengemaakte markt versterken door 

concurrentieverstoringen tussen lidstaten te 

voorkomen; verzet zich tegen het volledig 

opnieuw nationaliseren in dit verband; 

benadrukt de noodzaak om de financiering 

te verhogen overeenkomstig de reactie op 

de verschillende cyclische crises in 

gevoelige sectoren, om nieuwe 

instrumenten te creëren die de 

prijsvolatiliteit kunnen temperen en om de 

financiering te verhogen voor programma's 

van speciaal op een afgelegen en insulair 

karakter afgestemde maatregelen (Posei); 

concludeert daarom dat de GLB-begroting 

in het volgende MFK adequate 

financiering moet krijgen voor de EU-27 

op grond van een analyse van de 

behoeften en rekening houdend met de 

evaluatie van de tenuitvoerlegging van het 

beleid; 

Or. en 

 

Amendement  453 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 78 
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Ontwerpresolutie Amendement 

78. verwacht dat het totaalbedrag van 

de rechtstreekse betalingen onaangetast 

blijft in het volgende MFK, aangezien deze 

een duidelijke EU-meerwaarde bieden en 

zij de eengemaakte markt versterken door 

concurrentieverstoringen tussen lidstaten te 

voorkomen; verzet zich tegen het opnieuw 

nationaliseren en tegen het invoeren van 

nationale medefinanciering in dit verband; 

benadrukt de noodzaak om de financiering 

te verhogen overeenkomstig de reactie op 

de verschillende cyclische crises in 

gevoelige sectoren, om nieuwe 

instrumenten te creëren die de 

prijsvolatiliteit kunnen temperen en om de 

financiering te verhogen voor programma's 

van speciaal op een afgelegen en insulair 

karakter afgestemde maatregelen (Posei); 

concludeert daarom dat de GLB-begroting 

in het volgende MFK ten minste op het 

huidige niveau voor de EU-27 behouden 

moet blijven; 

78. verwacht dat het totaalbedrag van 

de GLB-betalingen onaangetast blijft in 

het volgende MFK, aangezien deze een 

duidelijke EU-meerwaarde bieden en zij de 

eengemaakte markt versterken door 

concurrentieverstoringen tussen lidstaten te 

voorkomen; verzet zich tegen het opnieuw 

nationaliseren en tegen het invoeren van 

nationale medefinanciering in dit verband; 

benadrukt de noodzaak om de financiering 

te verhogen overeenkomstig de reactie op 

de verschillende cyclische crises in 

gevoelige sectoren, om nieuwe 

instrumenten te creëren die de 

prijsvolatiliteit kunnen temperen en om de 

financiering te verhogen voor programma's 

van speciaal op een afgelegen en insulair 

karakter afgestemde maatregelen (Posei); 

concludeert daarom dat de GLB-begroting 

in het volgende MFK ten minste op het 

huidige niveau voor de EU-27 behouden 

moet blijven; 

Or. en 

 

Amendement  454 

Marco Valli 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 78 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

78. verwacht dat het totaalbedrag van 

de rechtstreekse betalingen onaangetast 

blijft in het volgende MFK, aangezien deze 

een duidelijke EU-meerwaarde bieden en 

zij de eengemaakte markt versterken door 

concurrentieverstoringen tussen lidstaten te 

voorkomen; verzet zich tegen het opnieuw 

nationaliseren en tegen het invoeren van 

nationale medefinanciering in dit verband; 

benadrukt de noodzaak om de financiering 

te verhogen overeenkomstig de reactie op 

78. verwacht dat het totaalbedrag van 

de rechtstreekse betalingen onaangetast 

blijft in het volgende MFK, aangezien deze 

een EU-meerwaarde bieden en zij de 

eengemaakte markt versterken door 

concurrentieverstoringen tussen lidstaten te 

voorkomen; verzet zich tegen het opnieuw 

nationaliseren en tegen het invoeren van 

nationale medefinanciering in dit verband; 

benadrukt de noodzaak om de financiering 

te verhogen overeenkomstig de reactie op 
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de verschillende cyclische crises in 

gevoelige sectoren, om nieuwe 

instrumenten te creëren die de 

prijsvolatiliteit kunnen temperen en om de 

financiering te verhogen voor programma's 

van speciaal op een afgelegen en insulair 

karakter afgestemde maatregelen (Posei); 

concludeert daarom dat de GLB-begroting 

in het volgende MFK ten minste op het 

huidige niveau voor de EU-27 behouden 

moet blijven; 

de verschillende cyclische crises in 

gevoelige sectoren, om nieuwe 

instrumenten te creëren die de 

prijsvolatiliteit kunnen temperen en om de 

financiering te verhogen voor programma's 

van speciaal op een afgelegen en insulair 

karakter afgestemde maatregelen (Posei); 

concludeert daarom dat de GLB-begroting 

in het volgende MFK ten minste op het 

huidige niveau voor de EU-27 behouden 

moet blijven; 

Or. it 

 

Amendement  455 

Nicola Caputo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 78 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

78. verwacht dat het totaalbedrag van 

de rechtstreekse betalingen onaangetast 

blijft in het volgende MFK, aangezien deze 

een duidelijke EU-meerwaarde bieden en 

zij de eengemaakte markt versterken door 

concurrentieverstoringen tussen lidstaten te 

voorkomen; verzet zich tegen het opnieuw 

nationaliseren en tegen het invoeren van 

nationale medefinanciering in dit verband; 

benadrukt de noodzaak om de financiering 

te verhogen overeenkomstig de reactie op 

de verschillende cyclische crises in 

gevoelige sectoren, om nieuwe 

instrumenten te creëren die de 

prijsvolatiliteit kunnen temperen en om de 

financiering te verhogen voor programma's 

van speciaal op een afgelegen en insulair 

karakter afgestemde maatregelen (Posei); 

concludeert daarom dat de GLB-begroting 

in het volgende MFK ten minste op het 

huidige niveau voor de EU-27 behouden 

moet blijven; 

78. verwacht dat het totaalbedrag van 

de rechtstreekse betalingen onaangetast 

blijft in het volgende MFK, aangezien deze 

een duidelijke EU-meerwaarde bieden en 

zij de eengemaakte markt versterken door 

concurrentieverstoringen tussen lidstaten te 

voorkomen; verzet zich tegen het opnieuw 

nationaliseren en tegen het invoeren van 

nationale medefinanciering in dit verband; 

benadrukt de noodzaak om de financiering 

te verhogen overeenkomstig de reactie op 

de verschillende cyclische crises in 

gevoelige sectoren, om nieuwe 

instrumenten te creëren die de 

prijsvolatiliteit kunnen temperen en om de 

financiering te verhogen voor programma's 

van speciaal op een afgelegen en insulair 

karakter afgestemde maatregelen (Posei); 

concludeert daarom dat de GLB-begroting 

in het volgende MFK voor de EU-27 moet 

worden verhoogd; 

Or. it 
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Amendement  456 

Nicola Caputo, Kathleen Van Brempt 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 78 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 78 bis. is van mening dat het volgende 

MFK moet voorzien in voldoende 

financiering om het biodiversiteitsverlies 

een halt toe te roepen, middels het 

versterken van het LIFE-programma en 

de instelling van een financieringpost 

voor het trans-Europese Natura 2000-

netwerk (TEN-N); verzoekt de Commissie 

ervoor te zorgen dat toekomstige 

financiële instrumenten voor landbouw, 

regionale en plattelandsontwikkeling 

specifieke financiële middelen bevatten 

voor biodiversiteit en voor het gezamenlijk 

beheer van het Natura 2000-netwerk door 

nationale en regionale milieu-

autoriteiten; 

Or. en 

 

Amendement  457 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 78 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 78 bis. is van mening dat het volgende 

MFK een financiering moet omvatten die 

volstaat om biodiversiteitsverlies te 

verhinderen door het LIFE-programma te 

versterken en een lijn tot stand te brengen 

voor groene infrastructuren en een 

instrument dat de biodiversiteit financiert 

om onder andere Natura 2000 te beheren; 

Or. fr 
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Amendement  458 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 78 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 78 bis. onderstreept de belangrijke rol van 

convergentie van de rechtstreekse 

betalingen tussen de lidstaten om te 

zorgen voor een gelijk speelveld in de 

Europese eengemaakte markt, gelijke 

behandeling van EU-burgers en de 

verwezenlijking van de 

Verdragsdoelstellingen in termen van 

economische en sociale samenhang; 

Or. en 

 

Amendement  459 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 78 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 78 ter. wijst erop dat de vele 

plattelandsgebieden in de EU ernstige 

problemen ondervinden zoals weinig 

werkgelegenheid, onderontwikkeling van 

technische en sociale infrastructuur, 

gebrek aan of ondermaatse basisdiensten, 

hetgeen dan weer tot snelle ontvolking 

leidt; benadrukt daarom dat deze gebieden 

meer steun nodig hebben, terwijl de 

criteria voor de verdeling van de middelen 

rekening moeten blijven houden met 

verschillen in de mate van 

plattelandsontwikkeling in de lidstaten; 

Or. en 
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Amendement  460 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 79 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

79. benadrukt het sociaal-economische 

en ecologische belang van de visserijsector 

en de "blauwe economie" en de bijdrage 

daarvan aan de onafhankelijkheid van de 

EU inzake voedselvoorziening; wijst erop 

dat het gemeenschappelijk visserijbeleid 

een exclusieve bevoegdheid van de EU is; 

benadrukt in dit verband dat een specifiek, 

omvangrijk, onafhankelijk en toegankelijk 

visserijfonds nodig blijft om dit beleid uit 

te voeren; pleit ervoor om het niveau van 

de kredieten voor de visserijsector van het 

huidige MFK op zijn minst te behouden 

en, indien nieuwe behoeften ontstaan, de 

kredieten voor maritieme zaken te 

verhogen; waarschuwt voor de mogelijke 

negatieve gevolgen van een harde brexit 

voor deze sector; merkt op dat andere 

financieringsinstrumenten aanvullende 

financieringsmogelijkheden kunnen 

bieden, boven op de niet terug te betalen 

steun; 

79. benadrukt het sociaal-economische 

en ecologische belang van het mariene 

milieu en de "blauwe economie" en de 

bijdrage daarvan aan de onafhankelijkheid 

van de EU inzake voedselvoorziening; 

wijst erop dat de EU een goede 

milieustatus moet bereiken voor haar 

zeeën, zoals voorzien in de Kaderrichtlijn 

Strategie voor het mariene milieu, ook via 
het gemeenschappelijk visserijbeleid en 

het geïntegreerd maritiem beleid; 

benadrukt in dit verband dat een specifiek, 

omvangrijk, onafhankelijk en toegankelijk 

duurzaam oceanenfonds nodig blijft om 

de doelstellingen van de Kaderrichtlijn 

Strategie voor het mariene milieu uit te 

voeren; pleit ervoor om het niveau van de 

kredieten voor het Europees fonds voor 

maritieme zaken en de visserijsector van 

het huidige MFK te behouden met als doel 

in de EU tot de tenuitvoerlegging van een 

duurzaam en voorbeeldig visserijbeleid te 

komen; merkt op dat andere 

financieringsinstrumenten aanvullende 

financieringsmogelijkheden kunnen 

bieden, boven op de niet terug te betalen 

steun; 

Or. fr 

Amendement  461 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 79 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

79. benadrukt het sociaal-economische 

en ecologische belang van de visserijsector 

79. benadrukt het sociaal-economische 

en ecologische belang van de visserijsector 
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en de "blauwe economie" en de bijdrage 

daarvan aan de onafhankelijkheid van de 

EU inzake voedselvoorziening; wijst erop 

dat het gemeenschappelijk visserijbeleid 

een exclusieve bevoegdheid van de EU is; 

benadrukt in dit verband dat een specifiek, 

omvangrijk, onafhankelijk en toegankelijk 

visserijfonds nodig blijft om dit beleid uit 

te voeren; pleit ervoor om het niveau van 

de kredieten voor de visserijsector van het 

huidige MFK op zijn minst te behouden en, 

indien nieuwe behoeften ontstaan, de 

kredieten voor maritieme zaken te 

verhogen; waarschuwt voor de mogelijke 

negatieve gevolgen van een harde brexit 

voor deze sector; merkt op dat andere 

financieringsinstrumenten aanvullende 

financieringsmogelijkheden kunnen 

bieden, boven op de niet terug te betalen 

steun; 

en de "blauwe economie" en de bijdrage 

daarvan aan de onafhankelijkheid van de 

EU inzake voedselvoorziening; wijst erop 

dat het gemeenschappelijk visserijbeleid 

een exclusieve bevoegdheid van de EU is; 

benadrukt in dit verband dat een specifiek, 

omvangrijk, onafhankelijk en toegankelijk 

visserijfonds nodig blijft om dit beleid uit 

te voeren; pleit ervoor om het niveau van 

de kredieten voor de visserijsector van het 

huidige MFK op zijn minst te behouden en, 

indien nieuwe behoeften ontstaan, de 

kredieten voor maritieme zaken te 

verhogen; waarschuwt voor de mogelijke 

negatieve gevolgen van een harde brexit 

voor deze sector; merkt op dat andere 

financieringsinstrumenten aanvullende 

financieringsmogelijkheden kunnen 

bieden, boven op de niet terug te betalen 

steun; benadrukt dat het visserijbeleid een 

cruciaal fonds is voor het bevorderen van 

de omvorming van de visserij in een 

vanuit milieuoogpunt duurzame sector die 

de visbestanden op overvloedige niveaus 

handhaaft en een winstgevende visserij 

mogelijk maakt waarvoor geen financiële 

steun meer nodig is; is van mening dat het 

fonds de overgang van rechtstreekse 

subsidies aan de vloot naar maatregelen 

ter vermindering van het milieueffect van 

visserij moet voortzetten, in veilig en 

gezond voedsel moet voorzien en voor 

voldoende financiële middelen voor 

wetenschappelijk onderzoek en 

visserijcontroles moet zorgen; 

Or. en 

 

Amendement  462 

Marco Valli 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 79 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

79. benadrukt het sociaal-economische 79. benadrukt het sociaal-economische 
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en ecologische belang van de visserijsector 

en de "blauwe economie" en de bijdrage 

daarvan aan de onafhankelijkheid van de 

EU inzake voedselvoorziening; wijst erop 

dat het gemeenschappelijk visserijbeleid 

een exclusieve bevoegdheid van de EU is; 

benadrukt in dit verband dat een specifiek, 

omvangrijk, onafhankelijk en toegankelijk 

visserijfonds nodig blijft om dit beleid uit 

te voeren; pleit ervoor om het niveau van 

de kredieten voor de visserijsector van het 

huidige MFK op zijn minst te behouden en, 

indien nieuwe behoeften ontstaan, de 

kredieten voor maritieme zaken te 

verhogen; waarschuwt voor de mogelijke 

negatieve gevolgen van een harde brexit 

voor deze sector; merkt op dat andere 

financieringsinstrumenten aanvullende 

financieringsmogelijkheden kunnen 

bieden, boven op de niet terug te betalen 

steun; 

en ecologische belang van de visserijsector 

en de "blauwe economie" en de "blauwe 

groei", en de bijdrage daarvan aan de 

onafhankelijkheid van de EU inzake 

voedselvoorziening; wijst erop dat het 

gemeenschappelijk visserijbeleid een 

exclusieve bevoegdheid van de EU is, 

maar tegelijkertijd de regionalisering van 

de sector aanmoedigt, vooral dankzij de 

plannen voor het beheer van de 

visbestanden; benadrukt in dit verband dat 

een specifiek, omvangrijk, onafhankelijk 

en ook voor ondernemers in de kleine 

ambachtelijke visserij toegankelijk 

visserijfonds nodig blijft om dit beleid uit 

te voeren; pleit ervoor om het niveau van 

de kredieten voor de visserijsector van het 

huidige MFK op zijn minst te behouden, de 

financieringsprocessen te vereenvoudigen 

en te versnellen en, indien nieuwe 

behoeften ontstaan, de kredieten voor 

maritieme zaken te verhogen; waarschuwt 

voor de mogelijke negatieve gevolgen van 

een harde brexit voor deze sector; merkt op 

dat andere financieringsinstrumenten 

aanvullende financieringsmogelijkheden 

kunnen bieden, boven op de niet terug te 

betalen steun; 

Or. it 

 

Amendement  463 

José Manuel Fernandes, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato, 

Maurice Ponga 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 79 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

79. benadrukt het sociaal-economische 

en ecologische belang van de visserijsector 

en de "blauwe economie" en de bijdrage 

daarvan aan de onafhankelijkheid van de 

EU inzake voedselvoorziening; wijst erop 

dat het gemeenschappelijk visserijbeleid 

een exclusieve bevoegdheid van de EU is; 

79. benadrukt het sociaal-economische 

en ecologische belang van de visserijsector 

en de "blauwe economie" en de bijdrage 

daarvan aan de onafhankelijkheid van de 

EU inzake voedselvoorziening; wijst erop 

dat het gemeenschappelijk visserijbeleid 

een exclusieve bevoegdheid van de EU is; 
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benadrukt in dit verband dat een specifiek, 

omvangrijk, onafhankelijk en toegankelijk 

visserijfonds nodig blijft om dit beleid uit 

te voeren; pleit ervoor om het niveau van 

de kredieten voor de visserijsector van het 

huidige MFK op zijn minst te behouden en, 

indien nieuwe behoeften ontstaan, de 

kredieten voor maritieme zaken te 

verhogen; waarschuwt voor de mogelijke 

negatieve gevolgen van een harde brexit 

voor deze sector; merkt op dat andere 

financieringsinstrumenten aanvullende 

financieringsmogelijkheden kunnen 

bieden, boven op de niet terug te betalen 

steun; 

benadrukt in dit verband dat een specifiek, 

omvangrijk, onafhankelijk en toegankelijk 

visserijfonds nodig blijft om dit beleid uit 

te voeren; verzoekt om het Programma 

van speciaal op een afgelegen en insulair 

karakter afgestemde maatregelen in de 

visserij (Posei-Visserij) opnieuw in te 

stellen, aangezien dit een zeer belangrijk 

programma is voor de Europese 

ultraperifere gebieden; pleit ervoor om het 

niveau van de kredieten voor de 

visserijsector van het huidige MFK op zijn 

minst te behouden en, indien nieuwe 

behoeften ontstaan, de kredieten voor 

maritieme zaken te verhogen; waarschuwt 

voor de mogelijke negatieve gevolgen van 

een harde brexit voor deze sector; merkt op 

dat andere financieringsinstrumenten 

aanvullende financieringsmogelijkheden 

kunnen bieden, boven op de niet terug te 

betalen steun; 

Or. en 

 

Amendement  464 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 79 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

79. benadrukt het sociaal-economische 

en ecologische belang van de visserijsector 

en de "blauwe economie" en de bijdrage 

daarvan aan de onafhankelijkheid van de 

EU inzake voedselvoorziening; wijst erop 

dat het gemeenschappelijk visserijbeleid 

een exclusieve bevoegdheid van de EU is; 

benadrukt in dit verband dat een specifiek, 

omvangrijk, onafhankelijk en toegankelijk 

visserijfonds nodig blijft om dit beleid uit 

te voeren; pleit ervoor om het niveau van 

de kredieten voor de visserijsector van het 

huidige MFK op zijn minst te behouden en, 

indien nieuwe behoeften ontstaan, de 

kredieten voor maritieme zaken te 

79. benadrukt het sociaal-economische 

en ecologische belang van de visserijsector 

en de "blauwe economie" en de bijdrage 

daarvan aan de onafhankelijkheid van de 

EU inzake duurzame voedselvoorziening; 

wijst erop dat het gemeenschappelijk 

visserijbeleid een exclusieve bevoegdheid 

van de EU is; benadrukt in dit verband dat 

een specifiek, omvangrijk, onafhankelijk 

en toegankelijk visserijfonds nodig blijft 

om dit beleid uit te voeren; pleit ervoor om 

het niveau van de kredieten voor de 

visserijsector van het huidige MFK op zijn 

minst te behouden en, indien nieuwe 

behoeften ontstaan, de kredieten voor 
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verhogen; waarschuwt voor de mogelijke 

negatieve gevolgen van een harde brexit 

voor deze sector; merkt op dat andere 

financieringsinstrumenten aanvullende 

financieringsmogelijkheden kunnen 

bieden, boven op de niet terug te betalen 

steun; 

maritieme zaken te verhogen; waarschuwt 

voor de mogelijke negatieve gevolgen van 

een harde brexit voor deze sector; merkt op 

dat andere financieringsinstrumenten 

aanvullende financieringsmogelijkheden 

kunnen bieden, boven op de niet terug te 

betalen steun; 

Or. en 

 

Amendement  465 

Liadh Ní Riada 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 79 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 79 bis. onderstreept dat 

sociaaleconomische doelstellingen en een 

toegenomen regionalisering centraal 

staan in het nieuwe gemeenschappelijk 

visserijbeleid, onverminderd 

milieuduurzaamheid; wijst erop dat dit 

betrekking heeft op het verbreden van het 

toepassingsgebied van het Europees 

Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij, 

een gemakkelijkere toegang tot 

financiering, de vereenvoudiging van 

aanvraagprocedures voor 

financieringsmechanismen en relevante 

programma's in het bijzonder voor 

plaatselijke actiegroepen voor de visserij 

en coöperaties, binnen de context van 

operationele programma's van de 

lidstaten om administratieve lasten en 

bijbehorende kosten te verminderen; 

Or. en 

 

Amendement  466 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 80 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

80. benadrukt het belang van de 

voortrekkersrol van de EU inzake de 

aanpak van de klimaatverandering en 

haar interne en externe verplichtingen en 

doelstellingen op het gebied van 

biodiversiteit; vraagt dat passende 

financiële middelen worden verstrekt om 

de Overeenkomst van Parijs uit te voeren 

en de klimaatproblematiek grondig in de 

toekomstige EU-uitgaven te integreren; 

wijst er nogmaals op dat het volgende 

MFK een bijdrage moet leveren aan het 

verwezenlijken van de doelstellingen van 

het beleidskader van de Unie voor klimaat 

en energie 2030; onderstreept dat de EU 

geen projecten en investeringen mag 

financieren die indruisen tegen de 

verwezenlijking van die doelstellingen; 

80. benadrukt dat LIFE+ een 

belangrijk programma is om bij te dragen 

aan de overgang naar een 

hulpbronnenefficiënte, koolstofarme en 

klimaatbestendige economie, aan de 

bescherming en verbetering van de 

kwaliteit van het milieu en aan het tot 

staan brengen en ombuigen van het 

biodiversiteitsverlies, inclusief de 

ondersteuning van het Natura 2000-

netwerk en de aanpak van de 

achteruitgang van ecosystemen; verzoekt 

om een verdrievoudiging van de begroting 

en om minstens 1 % van de EU-begroting 

aan LIFE+ te besteden; vraagt voorts dat 

passende financiële middelen worden 

verstrekt om de Overeenkomst van Parijs 

uit te voeren, de Agenda 2030 voor 

duurzame ontwikkeling en de streefdoelen 

van het Verdrag inzake biologische 

diversiteit te verwezenlijken en de klimaat- 

en milieuproblematiek grondig in de 

toekomstige EU-uitgaven te integreren; 

wijst er nogmaals op dat het volgende 

MFK een bijdrage moet leveren aan het 

verwezenlijken van de doelstellingen van 

het beleidskader van de Unie voor klimaat 

en energie 2030; onderstreept dat de EU 

geen projecten en investeringen mag 

financieren die indruisen tegen de 

verwezenlijking van die doelstellingen; 

Or. en 

 

Amendement  467 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, 

Fredrick Federley 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 80 
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Ontwerpresolutie Amendement 

80. benadrukt het belang van de 

voortrekkersrol van de EU inzake de 

aanpak van de klimaatverandering en 
haar interne en externe verplichtingen en 

doelstellingen op het gebied van 

biodiversiteit; vraagt dat passende 

financiële middelen worden verstrekt om 

de Overeenkomst van Parijs uit te voeren 

en de klimaatproblematiek grondig in de 

toekomstige EU-uitgaven te integreren; 

wijst er nogmaals op dat het volgende 

MFK een bijdrage moet leveren aan het 

verwezenlijken van de doelstellingen van 

het beleidskader van de Unie voor klimaat 

en energie 2030; onderstreept dat de EU 

geen projecten en investeringen mag 

financieren die indruisen tegen de 

verwezenlijking van die doelstellingen; 

80. benadrukt dat passende financiële 

middelen moeten worden verstrekt om te 

waarborgen dat de EU haar 

internationale verplichtingen uit hoofde 

van de Overeenkomst van Parijs en de 

VN-doelstellingen inzake duurzame 

ontwikkeling kan nakomen, alsmede haar 

interne en externe verplichtingen en 

doelstellingen op het gebied van 

biodiversiteit; onderstreept het belang van 

het bestendigen en versterken van de 

voortrekkersrol van de EU inzake de 

aanpak van de klimaatverandering; wijst 

er nogmaals op dat het volgende MFK een 

bijdrage moet leveren aan het 

verwezenlijken van de doelstellingen van 

het beleidskader van de Unie voor klimaat 

en energie 2030; onderstreept dat de EU 

geen projecten en investeringen mag 

financieren die indruisen tegen de 

verwezenlijking van die doelstellingen; 

verzoekt om de klimaatproblematiek 

grondig in de toekomstige EU-uitgaven te 

integreren; 

Or. en 

 

Amendement  468 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 80 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

80. benadrukt het belang van de 

voortrekkersrol van de EU inzake de 

aanpak van de klimaatverandering en haar 

interne en externe verplichtingen en 

doelstellingen op het gebied van 

biodiversiteit; vraagt dat passende 

financiële middelen worden verstrekt om 
de Overeenkomst van Parijs uit te voeren 

en de klimaatproblematiek grondig in de 

80. benadrukt het belang van het 

behouden, beschermen en verbeteren van 

de kwaliteit van het milieu; onderstreept 

de voortrekkersrol van de EU inzake de 

aanpak van de klimaatverandering en haar 

interne en externe verplichtingen en 

doelstellingen op het gebied van 

biodiversiteit; is van mening dat stabiele 

en passende financiering essentieel is voor 
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toekomstige EU-uitgaven te integreren; 

wijst er nogmaals op dat het volgende 

MFK een bijdrage moet leveren aan het 

verwezenlijken van de doelstellingen van 

het beleidskader van de Unie voor klimaat 

en energie 2030; onderstreept dat de EU 

geen projecten en investeringen mag 

financieren die indruisen tegen de 

verwezenlijking van die doelstellingen; 

het verwezenlijken van de internationale 

verplichtingen van de Europese Unie, in 

het bijzonder de Agenda 2030, de 

Overeenkomst van Parijs en het Verdrag 

inzake biologische diversiteit; erkent dat 

nieuwe financieringsinstrumenten en 

verschillende benaderingen van het 

huidige investeringsbeleid, zoals de 

geleidelijke afschaffing van voor het 

milieu schadelijke subsidies en projecten 

met een hoge uitstoot, nodig zijn voor de 

verwezenlijking van die doelstellingen; 

Or. en 

 

Amendement  469 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 80 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

80. benadrukt het belang van de 

voortrekkersrol van de EU inzake de 

aanpak van de klimaatverandering en haar 

interne en externe verplichtingen en 

doelstellingen op het gebied van 

biodiversiteit; vraagt dat passende 

financiële middelen worden verstrekt om 

de Overeenkomst van Parijs uit te voeren 

en de klimaatproblematiek grondig in de 

toekomstige EU-uitgaven te integreren; 

wijst er nogmaals op dat het volgende 

MFK een bijdrage moet leveren aan het 

verwezenlijken van de doelstellingen van 

het beleidskader van de Unie voor klimaat 

en energie 2030; onderstreept dat de EU 

geen projecten en investeringen mag 

financieren die indruisen tegen de 

verwezenlijking van die doelstellingen; 

80. benadrukt het belang van de 

voortrekkersrol van de EU inzake de 

aanpak van de klimaatverandering en haar 

interne en externe verplichtingen en 

doelstellingen op het gebied van 

biodiversiteit; vraagt dat passende 

financiële middelen worden verstrekt om 

de Overeenkomst van Parijs uit te voeren 

en de klimaatproblematiek grondig in de 

toekomstige EU-uitgaven te integreren; 

wijst er nogmaals op dat het volgende 

MFK een bijdrage moet leveren aan het 

verwezenlijken van de doelstellingen van 

het beleidskader van de Unie voor klimaat 

en energie 2030; onderstreept dat de EU 

geen projecten en investeringen mag 

financieren die indruisen tegen de 

verwezenlijking van die doelstellingen; 

vraagt met name dat de passende 

financiering van programma's voor 

natuurbehoud, behoud van biodiversiteit 

en milieubescherming zoals LIFE+ wordt 

voortgezet en versterkt; 
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Or. en 

 

Amendement  470 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 80 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

80. benadrukt het belang van de 

voortrekkersrol van de EU inzake de 

aanpak van de klimaatverandering en haar 

interne en externe verplichtingen en 

doelstellingen op het gebied van 

biodiversiteit; vraagt dat passende 

financiële middelen worden verstrekt om 

de Overeenkomst van Parijs uit te voeren 

en de klimaatproblematiek grondig in de 

toekomstige EU-uitgaven te integreren; 

wijst er nogmaals op dat het volgende 

MFK een bijdrage moet leveren aan het 

verwezenlijken van de doelstellingen van 

het beleidskader van de Unie voor klimaat 

en energie 2030; onderstreept dat de EU 

geen projecten en investeringen mag 

financieren die indruisen tegen de 

verwezenlijking van die doelstellingen; 

80. benadrukt het belang van de 

voortrekkersrol van de EU inzake de 

aanpak van de klimaatverandering en haar 

interne en externe verplichtingen en 

doelstellingen op het gebied van 

biodiversiteit; vraagt dat passende 

financiële middelen worden verstrekt om 

de Overeenkomst van Parijs uit te voeren 

en de klimaatproblematiek grondig in de 

toekomstige EU-uitgaven te integreren; 

wijst er nogmaals op dat het volgende 

MFK een bijdrage moet leveren aan het 

verwezenlijken van de doelstellingen van 

het beleidskader van de Unie voor klimaat 

en energie 2030 en moet bijdragen aan de 

overschakeling naar een koolstofarme 

economie tegen 2050; onderstreept dat de 

EU geen projecten en investeringen mag 

financieren die indruisen tegen de 

verwezenlijking van die doelstellingen; 

Or. en 

 

Amendement  471 

Marco Valli 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 80 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

80. benadrukt het belang van de 

voortrekkersrol van de EU inzake de 

aanpak van de klimaatverandering en haar 

interne en externe verplichtingen en 

80. benadrukt het belang van de 

voortrekkersrol van de EU inzake de 

aanpak van de klimaatverandering en haar 

interne en externe verplichtingen en 
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doelstellingen op het gebied van 

biodiversiteit; vraagt dat passende 

financiële middelen worden verstrekt om 

de Overeenkomst van Parijs uit te voeren 

en de klimaatproblematiek grondig in de 

toekomstige EU-uitgaven te integreren; 

wijst er nogmaals op dat het volgende 

MFK een bijdrage moet leveren aan het 

verwezenlijken van de doelstellingen van 

het beleidskader van de Unie voor klimaat 

en energie 2030; onderstreept dat de EU 

geen projecten en investeringen mag 

financieren die indruisen tegen de 

verwezenlijking van die doelstellingen; 

doelstellingen op het gebied van 

biodiversiteit; vraagt dat passende 

financiële middelen worden verstrekt om 

de Overeenkomst van Parijs uit te voeren 

en de klimaatproblematiek grondig in de 

toekomstige EU-uitgaven te integreren; 

wijst er nogmaals op dat het volgende 

MFK een bijdrage moet leveren aan het 

verwezenlijken van de doelstellingen van 

het beleidskader van de Unie voor klimaat 

en energie 2030; onderstreept dat de EU 

geen projecten en investeringen mag 

financieren die indruisen tegen de 

verwezenlijking van die doelstellingen of 

die vertragen; 

Or. it 

Amendement  472 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Gérard Deprez, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 80 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 80 bis. wijst op de eerste aanbevelingen 

van de deskundigengroep op hoog niveau 

inzake duurzame financiering1 bis, 

waaronder die met betrekking tot het 

meerjarig financieel kader, en benadrukt 

dat de duurzaamheidsdoelstellingen 

moeten worden ondersteund door een 

financieel stelsel dat een duurzame groei 

op lange termijn kan bevorderen; verzoekt 

de Commissie deze aanbevelingen ook ter 

harte te nemen en op te volgen voor het 

volgende meerjarig financieel kader, met 

inbegrip van de noodzaak om een 

"duurzaamheidstoets" te ontwikkelen 

voor alle toekomstige financiële 

regelgeving en beleidslijnen van de EU en 

om financiële instrumenten meer 

sturende effecten te laten sorteren op het 

beleid; 

 __________________ 
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 1 bis 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/17

0713-sustainable-finance-report_en.pdf 

Or. en 

 

Amendement  473 

Jens Geier 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 80 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 80 bis. neemt er nota van dat OLAF 

herhaaldelijk ernstige gevallen van 

douanefraude in lidstaten heeft 

vastgesteld die een aanzienlijk 

inkomensverlies voor de begroting van de 

Unie inhielden; verwijst naar Speciaal 

verslag nr. 19/2017 van de Rekenkamer 

over invoerprocedures en is bezorgd dat 

fraudeurs de "zwakste schakel" onder de 

lidstaten zullen blijven vinden als hun 

punten van binnenkomst in de douane-

unie en dat verliezen voor de begroting 

van de Unie ook tijdens het volgende 

MFK zullen blijven aanhouden; vraagt de 

lidstaten die bezwaren hadden tegen het 

rechtskader van de Unie voor inbreuken 

op douanevoorschriften en sancties om 

hun standpunt te heroverwegen teneinde 

een snelle oplossing van dit probleem 

mogelijk te maken; 

Or. en 

 

Amendement  474 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 80 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 80 bis. herhaalt dat ten minste 20 % van 

de EU-begroting voor 2014-2020 aan 

maatregelen in verband met 

klimaatverandering moet worden besteed; 

is van mening dat het volgende MFK de 

lagere toewijzingen uit de eerste helft van 

het huidige MFK moet compenseren en 

dat de algehele doelstelling naar 30 % 

moet worden verhoogd; roept de 

Commissie voorts op te waarborgen dat 

het mechanisme en de methode voor 

mainstreaming van de 

klimaatverandering optimaal worden 

benut; 

Or. en 

 

Amendement  475 

Eider Gardiazabal Rubial, Arndt Kohn 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 80 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 80 bis. verzoekt om maatregelen ter 

verbetering van de bescherming van de 

traditionele eigen inkomstenbronnen van 

de EU tegen fraude; roept op tot een 

voorstel voor een EU-actieprogramma 

binnen het nieuwe meerjarig financieel 

kader om bij te dragen tot de voltooiing en 

financiële duurzaamheid van Europese 

informatiesystemen voor douane; 

Or. en 

 

Amendement  476 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 80 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 80 ter. wijst erop dat alle uitgaven uit 

hoofde van het volgende MFK 

verenigbaar moeten zijn met de 

doelstelling van de EU, in de context van 

de reducties die de Intergouvernementele 

Werkgroep inzake klimaatverandering 

noodzakelijk acht voor de ontwikkelde 

landen als geheel, om tegen 2050 emissies 

met 80-95 % te verlagen ten opzichte van 

het niveau van 1990 alsook met de 

doelstelling uit hoofde van de 

Overeenkomst van Parijs om een 

evenwicht te bereiken tussen antropogene 

emissies per bron en verwijderingen per 

put van broeikasgassen in de tweede helft 

van deze eeuw; 

Or. en 

 

Amendement  477 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 80 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 80 quater. wijst op het ecologisch 

belang en de sociaaleconomische 

voordelen van biodiversiteit, bijvoorbeeld 

via ecosysteemdiensten en natuurlijk 

kapitaal; merkt op dat het 

biodiversiteitsverlies niet kan worden 

omgebogen zonder significante extra 

inspanningen op lokaal, regionaal, 

nationaal en supranationaal niveau; 

verzoekt de Commissie een mechanisme 

in te stellen voor het bijhouden van EU-

uitgaven voor biodiversiteit teneinde de 

transparantie, verantwoordelijkheid en 

doeltreffendheid te verbeteren en deze in 

het volgende MFK te integreren; 

Or. en 


