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Amendement 1
Gunnar Beck

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. dringt erop aan dat de begroting 
voor 2020 bijdraagt aan de verwezenlijking 
van de prioriteiten van het Europees 
semester, namelijk het realiseren van 
investeringen en hervormingen van hoge 
kwaliteit die de productiviteitsgroei 
verhogen, het verder waarborgen van 
macrofinanciële stabiliteit en gezonde 
overheidsfinanciën en het verdiepen van 
de interne markt, alsook aan de voltooiing 
van de economische en monetaire unie 
(EMU);

1. dringt erop aan dat de begroting 
voor 2020 bijdraagt aan een kwalitatief 
hoogwaardig investeringsklimaat, het 
verder waarborgen van macrofinanciële 
stabiliteit en gezonde overheidsfinanciën;

Or. en

Amendement 2
Manon Aubry

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. dringt erop aan dat de begroting 
voor 2020 bijdraagt aan de 
verwezenlijking van de prioriteiten van 
het Europees semester, namelijk het 
realiseren van investeringen en 
hervormingen van hoge kwaliteit die de 
productiviteitsgroei verhogen, het verder 
waarborgen van macrofinanciële 
stabiliteit en gezonde overheidsfinanciën 
en het verdiepen van de interne markt, 
alsook aan de voltooiing van de 
economische en monetaire unie (EMU);

1. dringt erop aan dat de begroting 
voor 2020 en de financiering die voor het 
economisch en monetair beleid van de 
Europese Unie ter beschikking wordt 
gesteld, bijdragen aan de bewerkstelliging 
van volledige werkgelegenheid, de 
uitroeiing van belastingfraude en -
ontwijking, en de reductie van 
ongelijkheid;

Or. fr
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Amendement 3
José Gusmão

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. dringt erop aan dat de begroting 
voor 2020 bijdraagt aan de verwezenlijking 
van de prioriteiten van het Europees 
semester, namelijk het realiseren van 
investeringen en hervormingen van hoge 
kwaliteit die de productiviteitsgroei 
verhogen, het verder waarborgen van 
macrofinanciële stabiliteit en gezonde 
overheidsfinanciën en het verdiepen van de 
interne markt, alsook aan de voltooiing 
van de economische en monetaire unie 
(EMU);

1. dringt erop aan dat de begroting 
voor 2020 bijdraagt aan evenwichtig 
macro-economisch beleid, in concreto 
door het reduceren van de sociaal-
economische verschillenden in de Unie en 
haar lidstaten, het realiseren van 
investeringen en hervormingen van hoge 
kwaliteit die de productiviteitsgroei 
verhogen, het verder waarborgen van 
macrofinanciële stabiliteit en gezonde 
overheidsfinanciën, het bevorderen van 
cohesie en het aanpakken van macro-
economische onevenwichtigheden, het 
inspelen op de klimaatveranderingscrisis, 
alsook het aanpakken van de structurele 
onvolkomenheden van de economische en 
monetaire unie (EMU);

Or. en

Amendement 4
Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria 
Rinaldi, Marco Zanni

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. dringt erop aan dat de begroting 
voor 2020 bijdraagt aan de verwezenlijking 
van de prioriteiten van het Europees 
semester, namelijk het realiseren van 
investeringen en hervormingen van hoge 
kwaliteit die de productiviteitsgroei 
verhogen, het verder waarborgen van 
macrofinanciële stabiliteit en gezonde 

1. dringt erop aan dat de begroting 
voor 2020 bijdraagt aan de verwezenlijking 
van de prioriteiten van de burgers van 
Europa, namelijk het faciliteren van groei 
in landen met een achterstand, met 
bijzondere aandacht voor het reduceren 
van asymmetrische 
begrotingsonevenwichtigheden tussen 
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overheidsfinanciën en het verdiepen van 
de interne markt, alsook aan de voltooiing 
van de economische en monetaire unie 
(EMU);

lidstaten; is van oordeel dat de begroting 
voor 2020 doeltreffender, transparanter 
en prestatiegericht moet zijn, en in 
concrete reducties van de administratieve 
uitgaven en minder geldverspilling moet 
resulteren;

Or. en

Amendement 5
Jonás Fernández
namens de S&D-Fractie
Alfred Sant
namens de S&D-Fractie
Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Niels Fuglsang

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. dringt erop aan dat de begroting 
voor 2020 bijdraagt aan de verwezenlijking 
van de prioriteiten van het Europees 
semester, namelijk het realiseren van 
investeringen en hervormingen van hoge 
kwaliteit die de productiviteitsgroei 
verhogen, het verder waarborgen van 
macrofinanciële stabiliteit en gezonde 
overheidsfinanciën en het verdiepen van 
de interne markt, alsook aan de voltooiing 
van de economische en monetaire unie 
(EMU);

1. dringt erop aan dat de begroting 
voor 2020 bijdraagt aan de verwezenlijking 
van de prioriteiten van het Europees 
semester, namelijk het realiseren van 
investeringen en hervormingen van hoge 
kwaliteit, alsook duurzame en inclusieve 
groei, het verder waarborgen van gezonde 
overheidsfinanciën en macrofinanciële 
stabiliteit, in combinatie met het 
waarborgen van flexibiliteit bij de 
tenuitvoerlegging van het pact voor 
stabiliteit en groei, en het verdiepen van de 
interne markt, alsook aan de voltooiing van 
de economische en monetaire unie (EMU);

Or. en

Amendement 6
Aurore Lalucq

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. dringt erop aan dat de begroting 
voor 2020 bijdraagt aan de verwezenlijking 
van de prioriteiten van het Europees 
semester, namelijk het realiseren van 
investeringen en hervormingen van hoge 
kwaliteit die de productiviteitsgroei 
verhogen, het verder waarborgen van 
macrofinanciële stabiliteit en gezonde 
overheidsfinanciën en het verdiepen van de 
interne markt, alsook aan de voltooiing van 
de economische en monetaire unie (EMU);

1. dringt erop aan dat de begroting 
voor 2020 bijdraagt aan het leggen van 
nadruk op publieke productieve 
investeringen, voor het halen van de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs, alsook aan het verder waarborgen 
van macrofinanciële stabiliteit en gezonde 
overheidsfinanciën en het verdiepen van de 
interne markt, alsook aan de voltooiing van 
de economische en monetaire unie (EMU);

Or. fr

Amendement 7
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. dringt erop aan dat de begroting 
voor 2020 bijdraagt aan de verwezenlijking 
van de prioriteiten van het Europees 
semester, namelijk het realiseren van 
investeringen en hervormingen van hoge 
kwaliteit die de productiviteitsgroei 
verhogen, het verder waarborgen van 
macrofinanciële stabiliteit en gezonde 
overheidsfinanciën en het verdiepen van de 
interne markt, alsook aan de voltooiing van 
de economische en monetaire unie (EMU);

1. dringt erop aan dat de begroting 
voor 2020 in gelijke mate bijdraagt aan de 
verwezenlijking van de Europese sociale 
en milieudoelstellingen, als aan de 
verwezenlijking van prioriteiten van het 
Europees semester, namelijk het 
ondersteunen van particuliere en publieke 
investeringen en hervormingen van hoge 
kwaliteit die de productiviteitsgroei 
verhogen, het reduceren van ongelijkheid, 
het tot stand brengen van meer sociale 
cohesie en het verder waarborgen van 
macrofinanciële stabiliteit en gezonde 
overheidsfinanciën, en het verdiepen van 
de interne markt, alsook aan de voltooiing 
van de economische en monetaire unie 
(EMU);

Or. en
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Amendement 8
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík, Sheila Ritchie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. dringt erop aan dat de begroting 
voor 2020 bijdraagt aan de verwezenlijking 
van de prioriteiten van het Europees 
semester, namelijk het realiseren van 
investeringen en hervormingen van hoge 
kwaliteit die de productiviteitsgroei 
verhogen, het verder waarborgen van 
macrofinanciële stabiliteit en gezonde 
overheidsfinanciën en het verdiepen van de 
interne markt, alsook aan de voltooiing van 
de economische en monetaire unie (EMU);

1. dringt erop aan dat de begroting 
voor 2020 bijdraagt aan de verwezenlijking 
van de prioriteiten van het Europees 
semester, namelijk het realiseren van 
investeringen en hervormingen van hoge 
kwaliteit die de productiviteit verhogen, 
het bevorderen van groei en een groter 
concurrentievermogen, het verder 
waarborgen van macrofinanciële stabiliteit 
en gezonde overheidsfinanciën en het 
verdiepen en versterken van de interne 
markt, inclusief de digitale component, 
alsook aan de voltooiing van de 
economische en monetaire unie (EMU);

Or. en

Amendement 9
Nicola Beer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. dringt erop aan dat de begroting 
voor 2020 bijdraagt aan de verwezenlijking 
van de prioriteiten van het Europees 
semester, namelijk het realiseren van 
investeringen en hervormingen van hoge 
kwaliteit die de productiviteitsgroei 
verhogen, het verder waarborgen van 
macrofinanciële stabiliteit en gezonde 
overheidsfinanciën en het verdiepen van de 
interne markt, alsook aan de voltooiing van 
de economische en monetaire unie (EMU);

1. dringt erop aan dat de begroting 
voor 2020 bijdraagt aan de verwezenlijking 
van de prioriteiten van het Europees 
semester, namelijk het realiseren van 
investeringen, bijvoorbeeld in start-ups en 
kleine en middelgrote ondernemingen, en 
hervormingen van hoge kwaliteit die de 
productiviteitsgroei verhogen, het verder 
waarborgen van macrofinanciële stabiliteit 
en gezonde overheidsfinanciën en het 
verdiepen en voltooien van de interne 
markt, alsook aan de voltooiing van de 
economische en monetaire unie (EMU), 
teneinde de Europese Unie te vernieuwen 
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en structurele hervormingen door te 
voeren;

Or. en

Amendement 10
Olivier Chastel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. dringt erop aan dat de begroting 
voor 2020 bijdraagt aan de verwezenlijking 
van de prioriteiten van het Europees 
semester, namelijk het realiseren van 
investeringen en hervormingen van hoge 
kwaliteit die de productiviteitsgroei 
verhogen, het verder waarborgen van 
macrofinanciële stabiliteit en gezonde 
overheidsfinanciën en het verdiepen van de 
interne markt, alsook aan de voltooiing van 
de economische en monetaire unie (EMU);

1. dringt erop aan dat de begroting 
voor 2020 bijdraagt aan de verwezenlijking 
van de prioriteiten van het Europees 
semester, namelijk het realiseren van 
investeringen en structurele hervormingen 
van hoge kwaliteit die de 
productiviteitsgroei verhogen en nieuwe 
banen creëren, zoals bedoeld in de 
strategie Horizon 2020, het verder 
waarborgen van macrofinanciële stabiliteit 
en gezonde overheidsfinanciën en het 
verdiepen van de interne markt, alsook aan 
de voltooiing van de economische en 
monetaire unie (EMU);

Or. fr

Amendement 11
Eugen Jurzyca
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. dringt erop aan dat de begroting 
voor 2020 bijdraagt aan de verwezenlijking 
van de prioriteiten van het Europees 
semester, namelijk het realiseren van 
investeringen en hervormingen van hoge 
kwaliteit die de productiviteitsgroei 

1. dringt erop aan dat de begroting 
voor 2020 bijdraagt aan de verwezenlijking 
van de prioriteiten van het Europees 
semester, namelijk het realiseren van 
investeringen en hervormingen van hoge 
kwaliteit die de productiviteitsgroei 
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verhogen, het verder waarborgen van 
macrofinanciële stabiliteit en gezonde 
overheidsfinanciën en het verdiepen van de 
interne markt, alsook aan de voltooiing van 
de economische en monetaire unie (EMU);

verhogen, het verder waarborgen van 
macrofinanciële stabiliteit en gezonde 
overheidsfinanciën en het verdiepen van de 
interne markt, alsook aan de voltooiing van 
de economische en monetaire unie (EMU); 
herinnert eraan dat structurele 
hervormingen integrerend onderdeel 
uitmaken van het verwezenlijken van deze 
prioriteiten;

Or. en

Amendement 12
Markus Ferber

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. dringt erop aan dat de begroting 
voor 2020 bijdraagt aan de verwezenlijking 
van de prioriteiten van het Europees 
semester, namelijk het realiseren van 
investeringen en hervormingen van hoge 
kwaliteit die de productiviteitsgroei 
verhogen, het verder waarborgen van 
macrofinanciële stabiliteit en gezonde 
overheidsfinanciën en het verdiepen van de 
interne markt, alsook aan de voltooiing van 
de economische en monetaire unie (EMU);

1. dringt erop aan dat de begroting 
voor 2020 bijdraagt aan de verwezenlijking 
van de prioriteiten van het Europees 
semester, namelijk het realiseren van 
investeringen en hervormingen van hoge 
kwaliteit die het concurrentievermogen en 
de productiviteitsgroei verhogen, het 
verder waarborgen van macrofinanciële 
stabiliteit en gezonde overheidsfinanciën 
en het verdiepen van de interne markt, 
alsook aan de voltooiing van de 
economische en monetaire unie (EMU);

Or. en

Amendement 13
José Gusmão

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat de begroting voor 
2020 moet getuigen van en meer moet 
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doen aan de aanpak van de 
klimaatverandering; geeft aan dat 
sommige beleidsmaatregelen voor het 
aanpakken van de klimaatverandering 
ook een strategische rol spelen bij het 
bevorderen van inclusieve groei en 
hoogwaardige werkgelegenheid, en het 
reduceren van macro-economische 
onevenwichtigheden tussen de lidstaten; 
beklemtoont dat we ons moeten 
voorbereiden op het aanpakken van de 
sociaal-economiche gevolgen van de 
klimaatverandering, en hiervoor 
voldoende financiële middelen moeten 
reserveren;

Or. en

Amendement 14
Jonás Fernández
namens de S&D-Fractie
Alfred Sant
namens de S&D-Fractie
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Niels Fuglsang

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van oordeel dat de begroting 
voor 2020 in moet spelen op de 
aankondiging van de nieuwe voorzitter 
van de Commissie dat hij het Europees 
semester wil omvormen tot een instrument 
dat de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties omvat;

Or. en

Amendement 15
Olivier Chastel

Ontwerpadvies
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Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. geeft nog maar eens aan dat meer 
moet worden ondernomen voor het 
volledig halen van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
wijst op de sleutelrol die het Europees 
semester hierbij kan spelen;

Or. fr

Amendement 16
Jonás Fernández
namens de S&D-Fractie
Alfred Sant
namens de S&D-Fractie
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Niels Fuglsang

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is van mening dat de EU-begroting 
het economisch herstel in de Europese 
Unie moet blijven ondersteunen en 
voldoende middelen moet bevatten voor 
het aanpakken van grensoverschrijdende 
uitdagingen, zoals de klimaatverandering 
en migratie;

Or. en

Amendement 17
Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria 
Rinaldi, Marco Zanni

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt hoe belangrijk het is 
voldoende middelen voor de coördinatie 

Schrappen
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van en het toezicht op het macro-
economisch beleid uit te trekken en op 
transparante wijze met de EU-burgers te 
communiceren;

Or. en

Amendement 18
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt hoe belangrijk het is 
voldoende middelen voor de coördinatie 
van en het toezicht op het macro-
economisch beleid uit te trekken en op 
transparante wijze met de EU-burgers te 
communiceren;

2. benadrukt hoe belangrijk het is 
voldoende middelen voor de coördinatie 
van en het toezicht op het macro-
economisch beleid uit te trekken en op 
transparante wijze met de EU-burgers te 
communiceren en in contact te treden; 
geeft nog maar eens aan dat de kwaliteit 
en de taal van de informatie die online 
wordt gepresenteerd moet worden 
verbeterd, zodat deze beter aansluit bij de 
vele vragen die er leven, en dat 
inhoudelijk en op basis van feiten moet 
worden gereageerd op de kritiek op de 
euro en de monetaire unie;

Or. en

Amendement 19
Markus Ferber

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt hoe belangrijk het is 
voldoende middelen voor de coördinatie 
van en het toezicht op het macro-
economisch beleid uit te trekken en op 

2. benadrukt hoe belangrijk het is 
voldoende middelen voor de coördinatie 
van en het toezicht op het macro-
economisch beleid uit te trekken, zich te 
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transparante wijze met de EU-burgers te 
communiceren;

houden aan de regels voor de 
overheidsfinanciën en aan het kader voor 
economische governance, en op 
transparante wijze met de EU-burgers te 
communiceren;

Or. en

Amendement 20
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík, Sheila Ritchie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt hoe belangrijk het is 
voldoende middelen voor de coördinatie 
van en het toezicht op het macro-
economisch beleid uit te trekken en op 
transparante wijze met de EU-burgers te 
communiceren;

2. benadrukt hoe belangrijk het is 
voldoende middelen uit te trekken voor de 
coördinatie van en het toezicht op het 
macro-economisch beleid, de aanpak van 
financiële criminaliteit en de bestrijding 
van witwaspraktijken, en op transparante 
wijze met de EU-burgers te communiceren;

Or. en

Amendement 21
Manon Aubry

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt hoe belangrijk het is 
voldoende middelen voor de coördinatie 
van en het toezicht op het macro-
economisch beleid uit te trekken en op 
transparante wijze met de EU-burgers te 
communiceren;

2. benadrukt hoe belangrijk het is op 
transparante wijze met de EU-burgers te 
communiceren over het economisch en 
monetair beleid van de Europese Unie;

Or. fr
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Amendement 22
José Gusmão

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt hoe belangrijk het is 
voldoende middelen voor de coördinatie 
van en het toezicht op het macro-
economisch beleid uit te trekken en op 
transparante wijze met de EU-burgers te 
communiceren;

2. benadrukt hoe belangrijk het is 
voldoende middelen voor de coördinatie 
van evenwichtig en symmetrisch macro-
economisch beleid uit te trekken en op 
transparante wijze met de EU-burgers te 
communiceren;

Or. en

Amendement 23
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Sheila Ritchie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept het belang van het 
bevorderen van sociaal evenwichtige en 
duurzame economische ontwikkeling en 
groei, met inachtneming van 
klimaatverandering en duurzaamheid, 
naast het doorvoeren van structurele 
hervormingen om de Europese 
economieën te moderniseren en kmo’s 
betere toegang tot financiering te geven, 
inclusief het realiseren van de hieraan 
verbonden begrotingsprioriteiten;

Or. en

Amendement 24
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík, Sheila Ritchie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. vindt verder dat de begroting bij 
moet dragen aan het uitvoeren van 
beleidsprioriteiten zoals voltooiing van de 
kapitaalmarktenunie, waaronder door het 
faciliteren van een investeringsklimaat 
dat marktdeelnemers, in het bijzonder 
kmo's en start-ups, betere toegang biedt 
tot financiering;

Or. en

Amendement 25
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert eraan dat de begroting 
van de Unie in feite een 
investeringsbegroting is, die in 
aanzienlijke mate bijdraagt aan het 
financieren van de transitie naar een 
milieuvriendelijke en billijke economie;

Or. en

Amendement 26
Aurore Lalucq

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vraagt om voldoende middelen 
voor de Europese toezichthoudende 
autoriteiten (ETA’s) met het oog op hun 
nieuwe taken; onderstreept dat de ETA’s 
hun efficiëntie moeten blijven vergroten 
zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit 

3. vraagt om voldoende middelen 
voor de Europese toezichthoudende 
autoriteiten (ETA’s) met het oog op hun 
nieuwe taken; benadrukt het belang van 
de ETA's voor de strijd tegen de nieuwe 
financiële kwetsbaarheden ten gevolg van 
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van hun werk, met bijzondere aandacht 
voor een voortdurende herbeoordeling 
van hun werkmethoden en een 
doeltreffend gebruik van personele en 
financiële middelen; benadrukt dat de 
ETA’s zich strikt moeten houden aan de 
taken en het mandaat die ze van de 
Europese wetgever hebben gekregen;

extrabancaire financiële transacties; 

Or. fr

Amendement 27
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vraagt om voldoende middelen 
voor de Europese toezichthoudende 
autoriteiten (ETA’s) met het oog op hun 
nieuwe taken; onderstreept dat de ETA’s 
hun efficiëntie moeten blijven vergroten 
zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van 
hun werk, met bijzondere aandacht voor 
een voortdurende herbeoordeling van hun 
werkmethoden en een doeltreffend gebruik 
van personele en financiële middelen; 
benadrukt dat de ETA’s zich strikt moeten 
houden aan de taken en het mandaat die ze 
van de Europese wetgever hebben 
gekregen;

3. vraagt om voldoende middelen 
voor de Europese toezichthoudende 
autoriteiten (ETA’s) met het oog op hun 
nieuwe taken; beklemtoont dat alle drie de 
toezichthoudende autoriteiten voldoende 
financiële middelen moeten krijgen om 
invulling te kunnen geven aan hun 
nieuwe taken op de gebieden 
consumentenbescherming, toezicht en de 
aanpak van witwaspraktijken en 
terrorismefinanciering overeenkomstig 
hun respectieve mandaten;  onderstreept 
dat de ETA’s hun efficiëntie moeten 
blijven vergroten zonder afbreuk te doen 
aan de kwaliteit van hun werk, met 
bijzondere aandacht voor een voortdurende 
herbeoordeling van hun werkmethoden en 
een doeltreffend gebruik van personele en 
financiële middelen; benadrukt dat de 
ETA’s zich strikt moeten houden aan de 
taken en het mandaat die ze van de 
Europese wetgever hebben gekregen;

Or. en
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Amendement 28
Nicola Beer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vraagt om voldoende middelen 
voor de Europese toezichthoudende 
autoriteiten (ETA’s) met het oog op hun 
nieuwe taken; onderstreept dat de ETA’s 
hun efficiëntie moeten blijven vergroten 
zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van 
hun werk, met bijzondere aandacht voor 
een voortdurende herbeoordeling van hun 
werkmethoden en een doeltreffend gebruik 
van personele en financiële middelen; 
benadrukt dat de ETA’s zich strikt moeten 
houden aan de taken en het mandaat die ze 
van de Europese wetgever hebben 
gekregen;

3. vraagt om de 
terbeschikkingstelling van voldoende 
financiële en personele middelen aan de 
Europese toezichthoudende autoriteiten 
(ETA’s), alsook aan de 
afwikkelingsautoriteiten, met het oog op 
hun nieuwe taken; onderstreept, met name 
tegen de achtergrond van de toename van 
het personeelsbestand van de 
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad 
(GAR) met 436 posten in 2020, dat de 
ETA’s hun efficiëntie moeten blijven 
vergroten zonder afbreuk te doen aan de 
kwaliteit van hun werk, in het bijzonder 
zonder te snijden in hun personele en 
financiële hulpbronnen, met bijzondere 
aandacht voor een voortdurende 
herbeoordeling van hun werkmethoden en 
een doeltreffend gebruik van personele en 
financiële middelen; benadrukt dat de 
ETA’s zich strikt moeten houden aan de 
taken en het mandaat die ze van de 
Europese wetgever hebben gekregen;

Or. en

Amendement 29
Jonás Fernández
namens de S&D-Fractie
Alfred Sant
namens de S&D-Fractie
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vraagt om voldoende middelen 3. vraagt om de 
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voor de Europese toezichthoudende 
autoriteiten (ETA’s) met het oog op hun 
nieuwe taken; onderstreept dat de ETA’s 
hun efficiëntie moeten blijven vergroten 
zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit 
van hun werk, met bijzondere aandacht 
voor een voortdurende herbeoordeling 
van hun werkmethoden en een doeltreffend 
gebruik van personele en financiële 
middelen; benadrukt dat de ETA’s zich 
strikt moeten houden aan de taken en het 
mandaat die ze van de Europese wetgever 
hebben gekregen;

terbeschikkingstelling van voldoende 
extra middelen aan de Europese 
toezichthoudende autoriteiten (ETA’s) met 
het oog op hun nieuwe taken naar 
aanleiding van de goedkeuring van de 
herziening van de verordening houdende 
de oprichting van de ETA's 
(2017/0230(COD)); onderstreept dat de 
ETA’s hun efficiëntie moeten blijven 
vergroten middels beoordelingen van hun 
werkmethoden en een doeltreffend gebruik 
van personele en financiële middelen; 
merkt op dat dit evenwel niet zal volstaan 
voor het vervullen van de nieuwe taken 
naar aanleiding van de herziening van de 
verordening houdende de oprichting van 
de ETA's (2017/0230(COD)); benadrukt 
dat de ETA’s zich strikt moeten houden 
aan de taken en het mandaat die ze van de 
Europese wetgever hebben gekregen, 
waaronder het spelen van een centrale rol 
bij het coördineren van de 
werkzaamheden van de nationale 
bevoegde autoriteiten;

Or. en

Amendement 30
Olivier Chastel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vraagt om voldoende middelen 
voor de Europese toezichthoudende 
autoriteiten (ETA’s) met het oog op hun 
nieuwe taken; onderstreept dat de ETA’s 
hun efficiëntie moeten blijven vergroten 
zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van 
hun werk, met bijzondere aandacht voor 
een voortdurende herbeoordeling van hun 
werkmethoden en een doeltreffend gebruik 
van personele en financiële middelen; 
benadrukt dat de ETA’s zich strikt moeten 
houden aan de taken en het mandaat die ze 

3. vraagt om voldoende middelen 
voor de Europese toezichthoudende 
autoriteiten (ETA’s) met het oog op hun 
nieuwe taken; onderstreept dat de ETA’s, 
en in het bijzonder de Europese 
Bankautoriteit (EBA), hun efficiëntie 
moeten blijven vergroten op het gebied 
van het aanpakken van witwaspraktijken 
en terrorismefinanciering, zonder afbreuk 
te doen aan de kwaliteit van hun werk, met 
bijzondere aandacht voor een voortdurende 
herbeoordeling van hun werkmethoden en 
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van de Europese wetgever hebben 
gekregen;

een doeltreffend gebruik van personele en 
financiële middelen; benadrukt dat de 
ETA’s zich strikt moeten houden aan de 
taken en het mandaat die ze van de 
Europese wetgever hebben gekregen;

Or. fr

Amendement 31
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Sheila Ritchie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vraagt om voldoende middelen 
voor de Europese toezichthoudende 
autoriteiten (ETA’s) met het oog op hun 
nieuwe taken; onderstreept dat de ETA’s 
hun efficiëntie moeten blijven vergroten 
zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van 
hun werk, met bijzondere aandacht voor 
een voortdurende herbeoordeling van hun 
werkmethoden en een doeltreffend gebruik 
van personele en financiële middelen; 
benadrukt dat de ETA’s zich strikt moeten 
houden aan de taken en het mandaat die ze 
van de Europese wetgever hebben 
gekregen;

3. vraagt om voldoende middelen 
voor de Europese toezichthoudende 
autoriteiten (ETA’s) met het oog op hun 
nieuwe taken; onderstreept dat de ETA’s 
hun efficiëntie moeten blijven vergroten 
zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van 
hun werk, met bijzondere aandacht voor 
een voortdurende herbeoordeling van hun 
werkmethoden en een doeltreffend en 
transparant gebruik van personele en 
financiële middelen; benadrukt het belang 
van het bevorderen van diversiteit in al 
haar vormen, waaronder 
genderevenwicht, in het bijzonder op het 
managementniveau in de ETA's; 
benadrukt dat de ETA’s zich strikt moeten 
houden aan de taken en het mandaat die ze 
van de Europese wetgever hebben 
gekregen;

Or. en

Amendement 32
Eugen Jurzyca
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. vraagt om voldoende middelen 
voor de Europese toezichthoudende 
autoriteiten (ETA’s) met het oog op hun 
nieuwe taken; onderstreept dat de ETA’s 
hun efficiëntie moeten blijven vergroten 
zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van 
hun werk, met bijzondere aandacht voor 
een voortdurende herbeoordeling van hun 
werkmethoden en een doeltreffend gebruik 
van personele en financiële middelen; 
benadrukt dat de ETA’s zich strikt moeten 
houden aan de taken en het mandaat die ze 
van de Europese wetgever hebben 
gekregen;

3. vraagt om voldoende middelen 
voor de Europese toezichthoudende 
autoriteiten (ETA’s) met het oog op hun 
nieuwe taken; dringt aan op een grondige 
beoordeling en rationalisering van de 
nieuwe taken die zij hebben gekregen, met 
als enige doel ervoor te zorgen dat zij over 
voldoende financiële middelen kunnen 
beschikken; onderstreept dat de ETA’s hun 
efficiëntie moeten blijven vergroten zonder 
afbreuk te doen aan de kwaliteit van hun 
werk, met bijzondere aandacht voor een 
voortdurende herbeoordeling van hun 
werkmethoden en een doeltreffend gebruik 
van personele en financiële middelen; 
benadrukt dat de ETA’s zich strikt moeten 
houden aan de taken en het mandaat die ze 
van de Europese wetgever hebben 
gekregen;

Or. en

Amendement 33
Markus Ferber

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vraagt om voldoende middelen 
voor de Europese toezichthoudende 
autoriteiten (ETA’s) met het oog op hun 
nieuwe taken; onderstreept dat de ETA’s 
hun efficiëntie moeten blijven vergroten 
zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van 
hun werk, met bijzondere aandacht voor 
een voortdurende herbeoordeling van hun 
werkmethoden en een doeltreffend gebruik 
van personele en financiële middelen; 
benadrukt dat de ETA’s zich strikt moeten 
houden aan de taken en het mandaat die ze 
van de Europese wetgever hebben 
gekregen;

3. vraagt om voldoende middelen 
voor de Europese toezichthoudende 
autoriteiten (ETA’s) met het oog op hun 
nieuwe taken; onderstreept dat de ETA’s 
hun efficiëntie moeten blijven vergroten 
zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van 
hun werk, met bijzondere aandacht voor 
een voortdurende herbeoordeling van hun 
werkmethoden en een doeltreffend gebruik 
van personele en financiële middelen; 
benadrukt dat de ETA’s zich met het oog 
op een verstandig gebruik van hun 
budgetten te allen tijde strikt moeten 
houden aan de taken en het mandaat die ze 
van de Europese wetgever hebben 
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gekregen, en niet moeten streven naar 
oprekking daarvan;

Or. en

Amendement 34
José Gusmão

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vraagt om voldoende middelen 
voor de Europese toezichthoudende 
autoriteiten (ETA’s) met het oog op hun 
nieuwe taken; onderstreept dat de ETA’s 
hun efficiëntie moeten blijven vergroten 
zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van 
hun werk, met bijzondere aandacht voor 
een voortdurende herbeoordeling van hun 
werkmethoden en een doeltreffend gebruik 
van personele en financiële middelen; 
benadrukt dat de ETA’s zich strikt moeten 
houden aan de taken en het mandaat die ze 
van de Europese wetgever hebben 
gekregen;

3. vraagt om voldoende middelen 
voor de Europese toezichthoudende 
autoriteiten (ETA’s) met het oog op hun 
nieuwe taken; onderstreept dat de ETA’s 
hun efficiëntie moeten blijven vergroten 
zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van 
hun werk, met bijzondere aandacht voor 
een voortdurende herbeoordeling van hun 
werkmethoden, transparantie en een 
doeltreffend gebruik van personele en 
financiële middelen; benadrukt dat de 
ETA’s zich strikt moeten houden aan de 
taken en het mandaat die ze van de 
Europese wetgever hebben gekregen, met 
volledige eerbiediging van de nationale 
autoriteiten en de democratische organen 
van de lidstaten;

Or. en

Amendement 35
Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria 
Rinaldi, Marco Zanni

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vraagt om voldoende middelen 
voor de Europese toezichthoudende 
autoriteiten (ETA’s) met het oog op hun 

3. onderstreept dat de ETA’s hun 
efficiëntie moeten blijven vergroten zonder 
afbreuk te doen aan de kwaliteit van hun 
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nieuwe taken; onderstreept dat de ETA’s 
hun efficiëntie moeten blijven vergroten 
zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van 
hun werk, met bijzondere aandacht voor 
een voortdurende herbeoordeling van hun 
werkmethoden en een doeltreffend gebruik 
van personele en financiële middelen; 
benadrukt dat de ETA’s zich strikt moeten 
houden aan de taken en het mandaat die ze 
van de Europese wetgever hebben 
gekregen;

werk, met bijzondere aandacht voor een 
voortdurende herbeoordeling van hun 
werkmethoden en een doeltreffend gebruik 
van personele en financiële middelen; 
benadrukt dat de ETA’s zich strikt moeten 
houden aan de taken en het mandaat die ze 
van de Europese wetgever hebben 
gekregen;

Or. en

Amendement 36
Jonás Fernández
namens de S&D-Fractie
Alfred Sant
namens de S&D-Fractie
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. geeft aan dat de Europese 
Bankautoriteit (EBA) naar aanleiding 
van de recente herziening van het 
Europese systeem voor financieel toezicht 
nu ook bevoegd is voor het bestrijden van 
witwaspraktijken in de financiële sector; 
benadrukt dat de herziening ertoe heeft 
geleid dat de EBA nu over een steviger 
mandaat beschikt om erop toe te zien dat 
alle bevoegde autoriteiten stelselmatig en 
doeltreffend toezicht uitoefenen op het 
risico dat witwaspraktijken plaatsvinden 
en dat zij samenwerken en informatie met 
elkaar delen; merkt op dat de ETA's, zoals 
blijkt uit het reflectiedocument over 
mogelijke elementen van een routekaart 
voor naadloze samenwerking tussen 
antiwitwastoezichthouders en prudentiële 
toezichthouders in de Europese Unie, 
slechts 2,2 voltijdsequivalenten (FTE's) 
hadden die zich met de bestrijding van 
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witwaspraktijken bezighielden, waarvan 
1,8 FTE's bij de EBA; merkt op dat 
volgens de EBA en de Commissie ten 
minste tien extra FTE's nodig zijn om 
haar in staat te stellen invulling te geven 
aan de verplichtingen op het gebied van 
het toezicht op witwaspraktijken uit 
hoofde van de onlangs goedgekeurde 
nieuwe wetgeving;

Or. en

Amendement 37
Eugen Jurzyca
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. dringt aan op 
begrotingsrationalisering op alle niveaus; 
beklemtoont het belang van het beginsel 
van het afleggen van 
verantwoordelijkheid voor de begroting 
indien we willen waarborgen dat de 
burger waar voor zijn geld krijgt;

Or. en

Amendement 38
Markus Ferber

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. dringt er bij de ETA's op aan bij 
hun dagelijkse werkzaamheden meer 
invulling te geven aan de beginselen van 
evenredigheid en subsidiariteit;

Or. en
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Amendement 39
Jonás Fernández
namens de S&D-Fractie
Alfred Sant
namens de S&D-Fractie
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de financiering van 
boekhoudkundige entiteiten en 
belastingautoriteiten moet worden 
voortgezet;

4. benadrukt dat de financiering van 
boekhoudkundige entiteiten en 
belastingautoriteiten moet worden 
voortgezet, en onderstreept dat voldoende 
financiële middelen ter beschikking 
moeten worden gesteld voor het optreden 
van de Unie op het gebied van het 
aanpakken van agressieve 
belastingplanning, belastingfraude en 
belastingontduiking; maakt zich in dit 
verband zorgen over het voorstel van de 
Raad om de financiële middelen voor 
personeel in het voor belastingen 
bevoegde directoraat-generaal te 
reduceren, terwijl toezicht moet worden 
uitgeoefend op de tenuitvoerlegging van 
onlangs goedgekeurde wetgeving en op 
het niveau van zowel de G20 als het 
inclusieve netwerk een nieuwe 
internationale belastinghervorming in 
gang is gezet;

Or. en

Amendement 40
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement
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4. benadrukt dat de financiering van 
boekhoudkundige entiteiten en 
belastingautoriteiten moet worden 
voortgezet;

4. benadrukt dat de financiering van 
boekhoudkundige entiteiten moet worden 
voortgezet en dat deze entiteiten 
verantwoording moeten afleggen aan het 
Europees Parlement; benadrukt dat de 
belastingautoriteiten meer personele en 
financiële middelen moeten krijgen voor 
het aanpakken van belastingfraude, 
belastingontduiking en agressieve 
belastingplanning; benadrukt dat 
voldoende geld nodig is voor een gedegen 
beoordeling - door de Commissie - van de 
antiwitwasnormen van de lidstaten;

Or. en

Amendement 41
Olivier Chastel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de financiering van 
boekhoudkundige entiteiten en 
belastingautoriteiten moet worden 
voortgezet;

4. benadrukt dat de financiering van 
boekhoudkundige entiteiten en 
belastingautoriteiten moet worden 
voortgezet, in het bijzonder voor 
ondersteuning van hetgeen zij doen voor 
het aanpakken van belastingontduiking 
en belastingontwijking;

Or. fr

Amendement 42
José Gusmão

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de financiering van 
boekhoudkundige entiteiten en 
belastingautoriteiten moet worden 

4. benadrukt dat aan 
boekhoudkundige entiteiten en 
belastingautoriteiten meer financiering ter 
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voortgezet; beschikking moet worden gesteld, in het 
bijzonder voor het aanpakken van 
belastingfraude, belastingontduiking en 
belastingdumping;

Or. en

Amendement 43
Aurore Lalucq

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herinnert eraan dat de Unie de 
Overeenkomst van Parijs in 2016 officieel 
heeft geratificeerd en zich ertoe heeft 
verbonden de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
zowel in haar externe, als interne beleid 
ten uitvoer te leggen; dringt er derhalve 
op aan dat geen Uniegeld wordt gebruikt 
voor het financieren van activiteiten ter 
ondersteuning van fossiele brandstoffen; 
is in het bijzonder van oordeel dat de 
garantie van de Europese Unie voor 
leningen van de Europese 
Investeringsbank en leninggaranties voor 
projecten in derde landen niet moeten 
worden gebruikt voor projecten in 
verband met de winning, het vervoer of 
het gebruik van fossiele brandstoffen;

Or. en

Amendement 44
Jonás Fernández
namens de S&D-Fractie
Alfred Sant
namens de S&D-Fractie
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. stelt vast dat nog altijd geen 
volledige kwantificering voorligt van de 
gedorven inkomsten ten gevolg van 
belastingontduiking en 
belastingontwijking; betreurt het 
ontbreken van betrouwbare en objectieve 
statistieken over de omvang van 
belastingontduiking en 
belastingontwijking; benadrukt het belang 
van kwalitatief hoogwaardige en 
transparante methoden voor een robuust 
besluitvormingsproces met betrekking tot 
belastingkwesties; dringt derhalve aan op 
de oprichting van een 
belastingobservatorium op het niveau van 
de Unie, dat wil zeggen een 
gespecialiseerd en onafhankelijk 
waarnemingscentrum van de Unie met 
betrekking tot uniale belastingen en 
financiële criminaliteit;

Or. en

Amendement 45
Jonás Fernández
namens de S&D-Fractie
Alfred Sant
namens de S&D-Fractie
Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is van mening dat er in de 
begroting voor 2020 meer middelen 
moeten worden uitgetrokken voor de 
opvang van en hulp aan vluchtelingen en 
migranten, met name in de lidstaten die 
zich aan de zuid- of oostgrens van de Unie 
bevinden en de lidstaten die hun 
verbintenissen op dit gebied nakomen;
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Or. en

Amendement 46
Eugen Jurzyca
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept het belang van het 
afleggen van verantwoording en 
transparantie voor organen die 
financiering krijgen;

Or. en

Amendement 47
Markus Ferber

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. geeft aan dat de ETA's afdoende 
voorbereidingen moeten treffen om snel te 
kunnen reageren op de mogelijke 
gevolgen van een harde Brexit;

Or. en


