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Amendement 1
Iskra Mihaylova

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt dat de door de Commissie 
voorgestelde begroting 474,6 miljoen EUR 
onder het plafond voor rubriek 1a ligt, 
hoewel de relevante programma’s 
verzadigd zijn en heel goed aanvullende 
middelen zouden kunnen gebruiken;

1. betreurt dat de door de Commissie 
voorgestelde begroting 474,6 miljoen EUR 
onder het plafond voor rubriek 1a ligt, 
hoewel de relevante programma’s 
verzadigd zijn en heel goed aanvullende 
middelen zouden kunnen gebruiken; 
benadrukt het uiterste belang van de 
programma's van rubriek 1a om de 
innovatiegedreven economische groei te 
stimuleren en bij te dragen tot een 
klimaatneutrale samenleving in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs;

Or. en

Amendement 2
Jessica Stegrud

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt dat de door de Commissie 
voorgestelde begroting 474,6 miljoen EUR 
onder het plafond voor rubriek 1a ligt, 
hoewel de relevante programma’s 
verzadigd zijn en heel goed aanvullende 
middelen zouden kunnen gebruiken;

1. is verheugd dat de door de 
Commissie voorgestelde begroting 474,6 
miljoen EUR onder het plafond voor 
rubriek 1a ligt en is van mening dat de 
toegewezen middelen moeten worden 
aangewend voor onderzoek en 
maatregelen om het economische 
concurrentievermogen van de Unie te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 3
Jens Geier



PE641.091v01-00 4/31 AM\1188199NL.docx

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is verheugd over de focus van de 
begroting op banen, groei, jongeren, 
klimaatverandering en solidariteit;

Or. en

Amendement 4
Jens Geier

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzet zich tegen de bezuinigingen 
van de Raad in rubriek 1a ter hoogte van 
747,4 miljoen EUR, waaronder 424,9 
miljoen EUR voor het gemeenschappelijk 
strategisch kader voor onderzoek en 
innovatie, 28 miljoen EUR voor het ICT-
onderdeel van de Connecting Europe 
Facility, en 20 miljoen EUR voor COSME; 
is van mening dat deze bezuinigingen de 
inspanningen van de EU om groei en 
werkgelegenheid te creëren, dreigen te 
ondermijnen;

2. benadrukt dat er leiderschap moet 
worden ontwikkeld op het gebied van 
innovatie en wijst op het belang van 
toenemend en disruptief onderzoek naar 
geavanceerde technologieën om de 
beleidsdoelstellingen van de Unie te 
verwezenlijken, verzet zich derhalve tegen 
de bezuinigingen van de Raad in rubriek 1a 
ter hoogte van 747,4 miljoen EUR, 
waaronder 424,9 miljoen EUR voor het 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
onderzoek en innovatie, met name in de 
relevante begrotingslijnen ter versterking 
van het onderzoek naar toekomstige en 
opkomende technologieën, versterking 
van de Europese 
onderzoeksinfrastructuur, inclusief e-
infrastructuur en leiderschap op het 
gebied van informatie- en 
communicatietechnologie, alsmede 28 
miljoen EUR voor het ICT-onderdeel van 
de Connecting Europe Facility, en 20 
miljoen EUR voor COSME; is van mening 
dat deze bezuinigingen de inspanningen 
van de EU om duurzame groei en 
hoogwaardige werkgelegenheid te creëren, 
dreigen te ondermijnen, alsmede de 
inspanningen van de Unie om de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
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de klimaatdoelstellingen van de VN te 
halen, inclusief koolstofneutraliteit tegen 
2050 zonder dat er lidstaten aan hun lot 
worden overgelaten;

Or. en

Amendement 5
Martina Dlabajová, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Ivars 
Ījabs, Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Judith Bunting

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzet zich tegen de bezuinigingen 
van de Raad in rubriek 1a ter hoogte van 
747,4 miljoen EUR, waaronder 424,9 
miljoen EUR voor het gemeenschappelijk 
strategisch kader voor onderzoek en 
innovatie, 28 miljoen EUR voor het ICT-
onderdeel van de Connecting Europe 
Facility, en 20 miljoen EUR voor COSME; 
is van mening dat deze bezuinigingen de 
inspanningen van de EU om groei en 
werkgelegenheid te creëren, dreigen te 
ondermijnen;

2. verzet zich tegen de bezuinigingen 
van de Raad in rubriek 1a ter hoogte van 
747,4 miljoen EUR, waaronder 
424,9 miljoen EUR voor het 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
onderzoek en innovatie, 28 miljoen EUR 
voor het ICT-onderdeel van de Connecting 
Europe Facility, en 20 miljoen EUR voor 
COSME; is van mening dat deze 
bezuinigingen de inspanningen van de EU 
om groei en werkgelegenheid te creëren, 
dreigen te ondermijnen; herhaalt dat er al 
is bezuinigd op Horizon 2020 en de CEF 
om het Europees Fonds voor strategische 
investeringen (EFSI) te financieren;

Or. en

Amendement 6
Jessica Stegrud

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzet zich tegen de bezuinigingen 
van de Raad in rubriek 1a ter hoogte van 
747,4 miljoen EUR, waaronder 424,9 
miljoen EUR voor het gemeenschappelijk 
strategisch kader voor onderzoek en 

2. is verheugd over de bezuinigingen 
van de Raad in rubriek 1a ter hoogte van 
747,4 miljoen EUR en is van mening dat 
de toegewezen middelen moeten worden 
besteed aan maatregelen ter versterking 
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innovatie, 28 miljoen EUR voor het ICT-
onderdeel van de Connecting Europe 
Facility, en 20 miljoen EUR voor 
COSME; is van mening dat deze 
bezuinigingen de inspanningen van de EU 
om groei en werkgelegenheid te creëren, 
dreigen te ondermijnen;

van het onderzoek en het 
concurrentievermogen van de Unie;

Or. en

Amendement 7
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzet zich tegen de bezuinigingen 
van de Raad in rubriek 1a ter hoogte van 
747,4 miljoen EUR, waaronder 424,9 
miljoen EUR voor het gemeenschappelijk 
strategisch kader voor onderzoek en 
innovatie, 28 miljoen EUR voor het ICT-
onderdeel van de Connecting Europe 
Facility, en 20 miljoen EUR voor COSME; 
is van mening dat deze bezuinigingen de 
inspanningen van de EU om groei en 
werkgelegenheid te creëren, dreigen te 
ondermijnen;

2. verzet zich tegen de bezuinigingen 
van de Raad in rubriek 1a ter hoogte van 
747,4 miljoen EUR, waaronder 424,9 
miljoen EUR voor het gemeenschappelijk 
strategisch kader voor onderzoek en 
innovatie, 28 miljoen EUR voor het ICT-
onderdeel van de Connecting Europe 
Facility, en 20 miljoen EUR voor COSME; 
is van mening dat deze bezuinigingen de 
inspanningen van de EU om tegen 2050 de 
doelstelling van een broeikasgasneutrale 
economie te halen, dreigen te 
ondermijnen;

Or. en

Amendement 8
Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga, Sira Rego, Elena Kountoura

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst er nogmaals op dat de 
Uniebegroting ten goede moet komen aan 
de mensen en hoofdzakelijk gericht moet 
zijn op duurzame groei en banen van 
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hoge kwaliteit, de transitie naar een 
efficiënter energiesysteem gebaseerd op 
hernieuwbare energiebronnen, het 
tegengaan van de klimaatverandering en 
de uitbanning van energie-armoede; 
benadrukt in dat verband dat er geen 
overheidsmiddelen aan militaire 
investeringen of investeringen met 
gevolgen op defensiegebied mogen 
worden besteed;

Or. en

Amendement 9
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. dringt aan op de opneming van 
begrotingsrubrieken die erop gericht zijn 
tekortkomingen in de productiecapaciteit 
en verouderde productiemiddelen in de 
industrie aan te pakken, om zo de 
industriële ontwikkeling te stimuleren, 
met speciale aandacht voor lidstaten die 
ontwikkelingsachterstanden hebben in 
deze economische sector;

Or. pt

Amendement 10
Jens Geier

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. meent dat rubriek 1a in het 
bijzonder tijdens het laatste jaar van het 
MFK een ambitieuze begroting behoeft, 
zodat er een brug kan worden geslagen met 
het daaropvolgende MFK, aangezien alle 
nieuwe programma’s tijd nodig hebben om 

3. meent dat rubriek 1a in het 
bijzonder tijdens het laatste jaar van het 
MFK een ambitieuze begroting behoeft, 
zodat er een brug kan worden geslagen met 
het daaropvolgende MFK, aangezien alle 
nieuwe programma’s tijd nodig hebben om 
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volledig operationeel te worden; volledig operationeel te worden, om ervoor 
te zorgen dat deze programma's optimaal 
functioneren zodat zij een bijdrage 
kunnen blijven leveren aan de 
verwezenlijking van de beleidsprioriteiten 
van de Unie;

Or. en

Amendement 11
Jessica Stegrud

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op de verzadiging van diverse 
programma’s, waaronder Horizon 2020 
en COSME, die kan worden opgelost met 
een ambitieuzere begroting voor 2020;

Schrappen

Or. en

Amendement 12
Jens Geier

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op de verzadiging van diverse 
programma’s, waaronder Horizon 2020 en 
COSME, die kan worden opgelost met een 
ambitieuzere begroting voor 2020;

5. wijst op de verzadiging van diverse 
programma’s, waaronder Horizon 2020 en 
COSME, die geleid heeft tot lagere 
toekenningspercentages van aanvragen 
voor Horizon 2020 ten opzichte van de 
vorige MFK-periode, wat inhoudt dat er 
veel meer hoogwaardige projecten op het 
gebied van onderzoek en innovatie 
kunnen worden gefinancierd als er 
voldoende Uniefinanciering kan worden 
verstrekt; benadrukt dat dit kan worden 
opgelost met een ambitieuzere begroting 
voor 2020; is derhalve van mening dat 
vrijgekomen middelen opnieuw 
beschikbaar moeten worden gesteld in 
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overeenstemming met artikel 15, lid 3, van 
het Financieel Reglement; herhaalt zijn 
standpunt dat er ten minste 120 miljoen 
EUR in prijzen van 2018 noodzakelijk is 
voor Horizon Europe in het volgende 
MFK;

Or. en

Amendement 13
Patrizia Toia

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op de verzadiging van diverse 
programma’s, waaronder Horizon 2020 en 
COSME, die kan worden opgelost met een 
ambitieuzere begroting voor 2020;

5. herhaalt het belang van onderzoek 
en innovatie om maatschappelijke 
uitdagingen op te lossen en bij te dragen 
tot duurzame ontwikkeling, wijst op de 
verzadiging van diverse programma’s, 
waaronder Horizon 2020 en COSME, die 
dringend moet worden opgelost met een 
ambitieuzere begroting voor 2020; is van 
mening dat de financiële middelen voor 
Unie-onderzoek en innovatie met name 
moeten worden aangewend op gebieden 
waar de markt faalt en maatschappelijke 
problemen worden verwaarloosd;

Or. en

Amendement 14
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op de verzadiging van diverse 
programma’s, waaronder Horizon 2020 en 
COSME, die kan worden opgelost met een 
ambitieuzere begroting voor 2020;

5. herinnert aan het belang van 
onderzoek en innovatie om 
maatschappelijke problemen op te lossen 
en bij te dragen tot duurzame 
ontwikkeling; wijst op de verzadiging van 
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diverse programma’s, waaronder 
Horizon 2020 en COSME, die moet 
worden opgelost met een ambitieuzere 
begroting voor 2020; is van mening dat de 
financiële middelen voor Unie-onderzoek 
en innovatie met name moeten worden 
aangewend op gebieden waar de markt 
faalt en maatschappelijke problemen 
worden verwaarloosd;

Or. en

Amendement 15
Iskra Mihaylova

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op de verzadiging van diverse 
programma’s, waaronder Horizon 2020 en 
COSME, die kan worden opgelost met een 
ambitieuzere begroting voor 2020;

5. wijst op de verzadiging van diverse 
programma’s, waaronder Horizon 2020 en 
COSME, die kan worden opgelost met een 
ambitieuzere begroting voor 2020 en door 
de programma's beter af te stemmen op 
andere Unie-fondsen, financiële 
instrumenten, nationale programma's en 
particuliere investeringen;

Or. en

Amendement 16
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op de verzadiging van diverse 
programma’s, waaronder Horizon 2020 en 
COSME, die kan worden opgelost met een 
ambitieuzere begroting voor 2020;

5. wijst op het hoge aantal aanvragen 
voor diverse programma’s, waaronder 
Horizon 2020 en COSME, die op een 
effectievere wijze behandeld zouden 
kunnen worden met een ambitieuzere 
begroting voor 2020;

Or. pt
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Amendement 17
Pascal Arimont

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op de verzadiging van diverse 
programma’s, waaronder Horizon 2020 en 
COSME, die kan worden opgelost met een 
ambitieuzere begroting voor 2020;

5. wijst op de verzadiging van diverse 
programma’s, waaronder Horizon 2020 en 
COSME, die moet worden opgelost met 
een ambitieuzere begroting voor 2020;

Or. en

Amendement 18
Jens Geier

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat kmo's een essentieel 
onderdeel zijn van de economie van de 
Unie omdat zij binnen de Unie zorgen 
voor de meeste werkgelegenheid; acht het 
noodzakelijk om een kmo-vriendelijk 
ondernemersklimaat te creëren, alsook 
om clusters en netwerken van kmo's te 
ondersteunen; is derhalve verheugd over 
verhoging van de middelen voor het kmo-
instrument; neemt met bezorgdheid 
kennis van de bezuinigingen van de Raad 
op stimulering van innovatie in kmo's, 
omdat daar een negatief signaal van 
uitgaat voor het bedrijfsleven in de Unie;

Or. en

Amendement 19
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt aan op sterkere steun in de 
begroting van 2020 voor kmo's en de hen 
vertegenwoordigende organisaties, om 
hun concurrentievermogen te helpen 
versterken, hun toegang tot technologie te 
verbeteren en betere 
arbeidsomstandigheden te bevorderen;

Or. pt

Amendement 20
Martina Dlabajová, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Ivars 
Ījabs, Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Judith Bunting

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert eraan dat Horizon 2020 
en COSME een kritieke rol rol spelen bij 
de stimulering van het 
concurrentievermogen van de Unie en 
haar capaciteit om een duurzame 
toekomst te creëren;

Or. en

Amendement 21
Jens Geier

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. is zich bewust van het grote belang 
van de begrotingsonderdelen inzake 
maatschappelijke problemen, en meer in 
het bijzonder het begrotingsonderdeel 
voor de verbetering van gezondheid en 
welzijn gedurende het hele leven, die ten 
doel hebben de levensstandaard in de 
Unie te verbeteren; benadrukt dat er 
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voldoende middelen moeten worden 
gehandhaafd voor deze doeleinden en 
betreurt de voorgestelde bezuinigingen 
van de Raad, omdat overheidsmiddelen 
moeten worden ingezet om 
maatschappelijke problemen op te lossen 
die ontstaan door marktfalen of beperkte 
particuliere investeringen;

Or. en

Amendement 22
Jens Geier

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. benadrukt dat de 
doelstellingen van de digitale interne 
markt moeten worden verwezenlijkt om de 
digitalisering van de Unie en de digitale 
inclusie van de economie van de Unie, 
publieke sector en burgers te bevorderen; 
erkent in dit verband het belang van 
initiatieven als WIFI4EU; betreurt de 
door de Raad voorgestelde bezuinigingen 
op dit initiatief;

Or. en

Amendement 23
Jens Geier

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. neemt nota van het 
industrieel ontwikkelingsprogramma voor 
de Europese defensie (EDIDP); 
benadrukt dat deze activiteit, gezien zijn 
aanzienlijke impact op de begroting, van 
verse middelen moet worden voorzien, 
aangezien middelen die opnieuw zijn 
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toegewezen aan het EDIDP ontbreken 
voor relevante programma's als de CEF 
of Horizon;

Or. en

Amendement 24
Jens Geier

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. benadrukt dat de 
mobiliteitssector van de Unie moet worden 
hervormd om het vervoer in de Unie 
duurzaam, schoon en concurrerend te 
maken, om de Europese automobielsector 
klaar te stomen voor de toekomst en om 
onze klimaatdoelen te halen; onderstreept 
derhalve dat er in voldoende financiering 
moet worden voorzien voor de 
programma's die deze doelen 
ondersteunen, zoals Horizon, CEF-
Vervoer en de gemeenschappelijke 
onderneming brandstofcellen en waterstof 
2 (FCH 2); is derhalve bezorgd over het 
effect van de door de Raad voorgestelde 
bezuinigingen op de totstandbrenging van 
een vervoersysteem in de Unie dat 
efficiënt gebruik maakt van zijn 
hulpbronnen, milieuvriendelijk is en 
naadloos aansluit; 

Or. en

Amendement 25
Jens Geier

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 septies. erkent het belang en het 
succes van het Europees Fonds voor 



AM\1188199NL.docx 15/31 PE641.091v01-00

NL

strategische investeringen (EFSI); 
betreurt dat om aanvullende middelen 
voor EFSI vast te leggen, middelen voor 
andere programma's moesten worden 
verlaagd; benadrukt dat de algemene 
begroting van de Unie niet moet worden 
gebruikt voor de financiering van nieuwe 
initiatieven ten koste van bestaande Unie-
programma's en -maatregelen; herhaalt 
het standpunt van het Parlement in de 
EFSI-onderhandelingen om de gevolgen 
van EFSI-kredieten voor andere 
programma's te beperken en de kredieten 
voor de desbetreffende begrotingslijnen in 
2020 te verhogen;

Or. en

Amendement 26
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. betreurt ten zeerste dat de door de 
Commissie voorgestelde begroting nog 
maar eens ver onder het door het ACER 
(Agentschap van de Europese Unie voor 
de samenwerking tussen 
energieregulators) gevraagde niveau ligt, 
en wijst erop dat de werking van het 
ACER en de capaciteit van het 
agentschap om de extra taken uit te 
voeren die het krachtens nieuwe 
wetgeving moet vervullen, hierdoor in het 
gedrang dreigen te komen;

Schrappen

Or. pt

Amendement 27
Jessica Stegrud

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. betreurt ten zeerste dat de door de 
Commissie voorgestelde begroting nog 
maar eens ver onder het door het ACER 
(Agentschap van de Europese Unie voor 
de samenwerking tussen 
energieregulators) gevraagde niveau ligt, 
en wijst erop dat de werking van het 
ACER en de capaciteit van het 
agentschap om de extra taken uit te 
voeren die het krachtens nieuwe 
wetgeving moet vervullen, hierdoor in het 
gedrang dreigen te komen;

Schrappen

Or. en

Amendement 28
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. betreurt ten zeerste dat de door de 
Commissie voorgestelde begroting nog 
maar eens ver onder het door het ACER 
(Agentschap van de Europese Unie voor de 
samenwerking tussen energieregulators) 
gevraagde niveau ligt, en wijst erop dat de 
werking van het ACER en de capaciteit 
van het agentschap om de extra taken uit 
te voeren die het krachtens nieuwe 
wetgeving moet vervullen, hierdoor in het 
gedrang dreigen te komen;

6. betreurt ten zeerste dat de door de 
Commissie voorgestelde begroting nog 
maar eens ver onder het door het ACER 
(Agentschap van de Europese Unie voor de 
samenwerking tussen energieregulators) 
gevraagde niveau ligt, en wijst erop dat de 
werking van het ACER en de capaciteit 
van het agentschap om zijn taken op het 
gebied van toezicht en markttransparantie 
uit te voeren, laat staan de extra taken die 
het krachtens nieuwe wetgeving moet 
vervullen, hierdoor in het gedrang dreigen 
te komen;

Or. en

Amendement 29
Jens Geier

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. betreurt ten zeerste dat de door de 
Commissie voorgestelde begroting nog 
maar eens ver onder het door het ACER 
(Agentschap van de Europese Unie voor de 
samenwerking tussen energieregulators) 
gevraagde niveau ligt, en wijst erop dat de 
werking van het ACER en de capaciteit 
van het agentschap om de extra taken uit 
te voeren die het krachtens nieuwe 
wetgeving moet vervullen, hierdoor in het 
gedrang dreigen te komen;

6. betreurt ten zeerste dat de door de 
Commissie voorgestelde begroting nog 
maar eens ver onder het door het ACER 
(Agentschap van de Europese Unie voor de 
samenwerking tussen energieregulators), 
GSA en BEREC gevraagde niveau ligt, en 
wijst erop dat hun eigen werking en hun 
eigen capaciteit om de extra taken uit te 
voeren die zij krachtens nieuwe wetgeving 
moeten vervullen, hierdoor in het gedrang 
dreigen te komen;

Or. en

Amendement 30
Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga, Sira Rego, Elena Kountoura

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. herhaalt dat er meer in onderzoek 
en innovatie moet worden geïnvesteerd, 
teneinde de toegang tot kennis te 
verbeteren, sociale ontwikkeling te 
stimuleren en de kwaliteit van de 
levensstandaarden te verhogen.

Or. en

Amendement 31
Massimiliano Salini, Evžen Tošenovský, Antonio Tajani

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. eist voor alle agentschappen die 
onder haar bevoegdheden vallen (ACER, 
Berec, Enisa en GSA) een niveau aan 
kredieten en personeel dat overeenstemt 
met het niveau waarom deze 

7. eist voor alle agentschappen die 
onder haar bevoegdheden vallen (ACER, 
Berec, Enisa en GSA) een niveau aan 
kredieten en personeel dat overeenstemt 
met het niveau waarom deze 
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agentschappen hebben verzocht; agentschappen hebben verzocht; dringt 
erop aan dat de financiële middelen en de 
middelen voor personeel worden verhoogd 
in overeenstemming met de uitbreiding 
van de taken van de betrokken 
agentschappen en als voorbereiding op de 
uitvoering van de nieuwe wetgeving en 
om rekening te houden met toekomstige 
rollen en verantwoordelijkheden; merkt 
op dat de GSA zich geplaatst ziet voor 
nieuwe uitdagingen die verband houden 
met veiligheid en andere gevoelige 
terreinen, waar outsourcing leidt tot een 
lager veiligheidsniveau en geringere 
kosten-efficiëntie, en tot een verlies van 
expertise; is derhalve van mening dat 
hooggespecialiseerde deskundigen moeten 
worden aangeworven en in dienst 
gehouden moeten worden;

Or. en

Amendement 32
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. eist voor alle agentschappen die 
onder haar bevoegdheden vallen (ACER, 
Berec, Enisa en GSA) een niveau aan 
kredieten en personeel dat overeenstemt 
met het niveau waarom deze 
agentschappen hebben verzocht;

7. eist voor alle agentschappen die 
onder haar bevoegdheden vallen (ACER, 
Berec Office, Enisa en GSA) een niveau 
aan kredieten en personeel dat 
overeenstemt met het niveau waarom deze 
agentschappen hebben verzocht;

Or. en

Amendement 33
Jens Geier

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement
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7. eist voor alle agentschappen die 
onder haar bevoegdheden vallen (ACER, 
Berec, Enisa en GSA) een niveau aan 
kredieten en personeel dat overeenstemt 
met het niveau waarom deze 
agentschappen hebben verzocht;

7. eist derhalve voor alle 
agentschappen die onder haar 
bevoegdheden vallen (ACER, Berec, Enisa 
en GSA) een niveau aan kredieten en 
personeel dat overeenstemt met het niveau 
waarom deze agentschappen hebben 
verzocht;

Or. en

Amendement 34
Jessica Stegrud

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. eist voor alle agentschappen die 
onder haar bevoegdheden vallen (ACER, 
Berec, Enisa en GSA) een niveau aan 
kredieten en personeel dat overeenstemt 
met het niveau waarom deze 
agentschappen hebben verzocht;

7. eist voor Berec, Enisa en GSA het 
niveau aan kredieten en personeel dat 
overeenstemt met het niveau waarom deze 
agentschappen hebben verzocht;

Or. en

Amendement 35
Pascal Arimont

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. herinnert aan de toezegging die het 
Parlement, de Raad en de Commissie 
hebben gedaan in een gezamenlijke 
verklaring bij Verordening (EU) 
2017/1953 van het Europees Parlement en 
de Raad1, en die inhoudt dat de drie 
instellingen ernaar streven om de 
bevordering van de internetconnectiviteit 
binnen lokale gemeenschappen over een 
periode van drie jaar met 120 miljoen EUR 
te financieren, zodat dit initiatief een echt 
succes kan worden, ten gunste van de 

8. herinnert aan de toezegging die het 
Parlement, de Raad en de Commissie 
hebben gedaan in een gezamenlijke 
verklaring bij Verordening 
(EU) 2017/1953 van het Europees 
Parlement en de Raad1, en die inhoudt dat 
de drie instellingen ernaar streven om de 
bevordering van de internetconnectiviteit 
binnen lokale gemeenschappen over een 
periode van drie jaar met 120 miljoen EUR 
te financieren, zodat dit initiatief een echt 
succes kan worden, ten gunste van de 
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Europese lokale gemeenschappen en 
bevolking;

Europese lokale gemeenschappen en 
bevolking; benadrukt in dit verband dat 
na twee oproepen tot het indienen van 
voorstellen, meer dan 23 000 gemeenten 
uit de gehele Unie zich hebben 
geregistreerd bij het WiFi4EU-portaal, en 
dat al aan 6 200 gemeenten WiFi4EU-
vouchers zijn toegekend, wat bewijst dat 
het initiatief een succes is;

_________________
1 Verordening (EU) 2017/1953 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2017 tot wijziging van de 
Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en 
(EU) nr. 283/2014 wat de bevordering van 
internetconnectiviteit in lokale 
gemeenschappen betreft (PB L 286 van 
1.11.2017, blz. 1).

Or. en

Amendement 36
Jessica Stegrud

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. herinnert aan de toezegging die het 
Parlement, de Raad en de Commissie 
hebben gedaan in een gezamenlijke 
verklaring bij Verordening (EU) 
2017/1953 van het Europees Parlement en 
de Raad1, en die inhoudt dat de drie 
instellingen ernaar streven om de 
bevordering van de internetconnectiviteit 
binnen lokale gemeenschappen over een 
periode van drie jaar met 120 miljoen EUR 
te financieren, zodat dit initiatief een echt 
succes kan worden, ten gunste van de 
Europese lokale gemeenschappen en 
bevolking;

8. herinnert aan de toezegging die het 
Parlement, de Raad en de Commissie 
hebben gedaan in een gezamenlijke 
verklaring bij Verordening (EU) 
2017/1953 van het Europees Parlement en 
de Raad1, en die inhoudt dat de drie 
instellingen ernaar streven om de 
bevordering van de internetconnectiviteit 
binnen lokale gemeenschappen over een 
periode van drie jaar met 120 miljoen EUR 
te financieren; is van mening dat wanneer 
de Unie maatregelen financiert om 
internetconnectiviteit te bevorderen, die 
maatregelen uitsluitend gericht moeten 
zijn op plattelandsgemeenschappen en 
gemeenschappen in minder ontwikkelde 
lidstaten;

_________________
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1 Verordening (EU) 2017/1953 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2017 tot wijziging van de 
Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en 
(EU) nr. 283/2014 wat de bevordering van 
internetconnectiviteit in lokale 
gemeenschappen betreft (PB L 286 van 
1.11.2017, blz. 1).

Or. en

Amendement 37
Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga, Sira Rego, Elena Kountoura

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt dat, overeenkomstig 
artikel 41, lid 2, VEU, uitgaven die 
voortvloeien uit operaties die gevolgen 
hebben op militair of defensiegebied, niet 
ten laste mogen komen van de begroting 
van de Unie.

Or. en

Amendement 38
Jens Geier

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. vraagt om aanvullende middelen 
om de ontwikkeling en toepassing van 
schonere technologieën te versnellen, 
aangezien dit ertoe kan bijdragen dat de 
Unie haar verbintenissen in het kader van 
de Overeenkomst van Parijs nakomt;

9. vraagt om aanvullende middelen 
om de ontwikkeling en toepassing van 
schonere technologieën te versnellen, 
inclusief innovaties voor schone energie 
en hernieuwbare energie, alsmede 
middelen voor duurzame ontwikkeling, 
om energie-armoede te bestrijden en een 
eerlijke transitie naar een 
koolstofneutrale economie in steenkool- 
en koolstof-intensieve regio's aangezien 
dit ertoe kan bijdragen dat de Unie haar 
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verbintenissen in het kader van de 
Overeenkomst van Parijs nakomt, om 
tegen 2050 koolstofneutraliteit te 
verwezenlijken en de VN-doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling (SDG’s) te 
halen; herhaalt zijn verzoek tot de 
Commissie om in het volgende MFK een 
specifieke toewijzing (4,8 miljard EUR) in 
te voeren voor een nieuw fonds voor een 
eerlijke energietransitie om de 
maatschappelijke, sociaaleconomische en 
milieueffecten op werknemers en 
gemeenschappen die worden getroffen 
door de overgang van steenkool en 
koolstofafhankelijkheid tegen te gaan; is 
verheugd over de schatting van de 
Commissie dat de uitgaven voor het 
tegengaan van de klimaatverandering 21 
% van de begroting van 2020 zullen 
uitmaken, herhaalt dat deze inspanningen 
moeten worden verhoogd tot 25 % van de 
uitgaven van de Unie in de MFK-periode 
2021-2027, en zo spoedig mogelijk tot 30 
% van de jaarlijkse uitgaven, en dat er in 
andere programma's gestreefd moet 
worden naar een hoger 
uitgavenpercentage, zoals de 35 % die is 
overeengekomen in Horizon Europe;

Or. en

Amendement 39
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. vraagt om aanvullende middelen 
om de ontwikkeling en toepassing van 
schonere technologieën te versnellen, 
aangezien dit ertoe kan bijdragen dat de 
Unie haar verbintenissen in het kader van 
de Overeenkomst van Parijs nakomt;

9. vraagt om aanvullende middelen 
om de ontwikkeling en toepassing van 
technologieën voor hernieuwbare energie 
en energie-efficiëntie te versnellen, om 
uiterlijk tegen 2050 een 
broeikasgasneutrale economie te 
verwezenlijken; betreurt dat met de 
voorgestelde begroting voor Horizon 2020 
niet de gestelde streefdoelen voor uitgaven 
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voor klimaat en duurzaamheid worden 
gehaald en dus van het gehele huidige 
MFK; benadrukt zijn standpunt dat op 
grond van de verbintenis van de Unie in 
het kader van de Overeenkomst van Parijs, 
de klimaatgerelateerde uitgaven 
aanzienlijk moeten worden verhoogd; 
herinnert in dit verband aan het beginsel 
"voorrang voor energie-efficiëntie" 
alsook aan de doelstelling van de Unie om 
de leider op het gebied van hernieuwbare 
energie te worden;

Or. en

Amendement 40
Pascal Arimont

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. vraagt om aanvullende middelen 
om de ontwikkeling en toepassing van 
schonere technologieën te versnellen, 
aangezien dit ertoe kan bijdragen dat de 
Unie haar verbintenissen in het kader van 
de Overeenkomst van Parijs nakomt;

9. benadrukt dat Europa in 2050 het 
eerste klimaatneutrale continent moet 
worden en dat nakoming van de 
verbintenissen van de Unie in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs en de 
doelstellingen van 2030 van uiterst belang 
zijn; vraagt, met name, om een 
ambitieuzere emissieverlaging van ten 
minste 50 % tegen 2030 en dringt 
derhalve aan aanvullende middelen om de 
ontwikkeling en toepassing van schonere 
technologieën te versnellen om deze 
doelstelling te halen;

Or. en

Amendement 41
Jessica Stegrud

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement
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9. vraagt om aanvullende middelen 
om de ontwikkeling en toepassing van 
schonere technologieën te versnellen, 
aangezien dit ertoe kan bijdragen dat de 
Unie haar verbintenissen in het kader van 
de Overeenkomst van Parijs nakomt;

9. vraagt om aanvullende middelen 
om de ontwikkeling en toepassing van 
schonere technologieën te versnellen, met 
speciale nadruk op geo-
engineeringstechnologieën, zoals 
koolstofverwijderingstechnologie, 
verheldering van mariene stratocumulus 
wolken, en stratosferische injecties met 
aerosols, aangezien dit ertoe kan bijdragen 
dat de opwarming van de aarde wordt 
tegengegaan en dat de Unie haar 
verbintenissen in het kader van de 
Overeenkomst van Parijs nakomt;

Or. en

Amendement 42
Jerzy Buzek, Adina-Ioana Vălean, Christian Ehler

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. vraagt om aanvullende middelen 
om de ontwikkeling en toepassing van 
schonere technologieën te versnellen, 
aangezien dit ertoe kan bijdragen dat de 
Unie haar verbintenissen in het kader van 
de Overeenkomst van Parijs nakomt;

9. vraagt om aanvullende middelen 
om de ontwikkeling en toepassing van 
schonere technologieën te versnellen 
alsmede aanvullende middelen om een 
eerlijke transitie van steenkoolregio's te 
faciliteren, aangezien dit ertoe kan 
bijdragen dat de Unie haar verbintenissen 
in het kader van de Overeenkomst van 
Parijs nakomt; benadrukt dat 
steenkoolregio's in de Unie in 
aanmerking moeten blijven komen voor 
steun, zodat zij kunnen profiteren van het 
Fonds voor een eerlijke energietransitie in 
het MFK 2021-2027.

Or. en

Amendement 43
Martina Dlabajová, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Ivars 
Ījabs, Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Judith Bunting

Ontwerpadvies
Paragraaf 9
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Ontwerpadvies Amendement

9. vraagt om aanvullende middelen 
om de ontwikkeling en toepassing van 
schonere technologieën te versnellen, 
aangezien dit ertoe kan bijdragen dat de 
Unie haar verbintenissen in het kader van 
de Overeenkomst van Parijs nakomt;

9. vraagt om aanvullende middelen 
om de ontwikkeling en toepassing van 
schonere technologieën te versnellen, 
aangezien dit ertoe kan bijdragen dat de 
Unie haar verbintenissen in het kader van 
de Overeenkomst van Parijs nakomt; 
benadrukt dat onderzoek en innovatie 
drijvende krachten zijn voor duurzame 
ontwikkeling en wijst nogmaals op de 
toezegging van de Unie en haar lidstaten 
om de SDG's te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 44
Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga, Sira Rego, Elena Kountoura

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. vraagt om aanvullende middelen 
om de ontwikkeling en toepassing van 
schonere technologieën te versnellen, 
aangezien dit ertoe kan bijdragen dat de 
Unie haar verbintenissen in het kader van 
de Overeenkomst van Parijs nakomt;

9. vraagt om aanvullende middelen 
om de ontwikkeling en toepassing van 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntiemaatregelen te versnellen om de 
verbintenissen in het kader van de 
Overeenkomst van Parijs na te komen en 
de overgang naar een 
broeikasgasneutrale economie te 
versnellen;

Or. en

Amendement 45
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. vraagt om aanvullende middelen 
om de ontwikkeling en toepassing van 

9. vraagt om aanvullende middelen 
om de ontwikkeling en toepassing van 
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schonere technologieën te versnellen, 
aangezien dit ertoe kan bijdragen dat de 
Unie haar verbintenissen in het kader van 
de Overeenkomst van Parijs nakomt;

schonere technologieën te versnellen door 
het beginsel van technologieneutraliteit 
toe te passen zodat de Unie haar 
verbintenissen in het kader van de 
Overeenkomst van Parijs kan nakomen;

Or. en

Amendement 46
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz 
Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. vraagt om aanvullende middelen 
om de ontwikkeling en toepassing van 
schonere technologieën te versnellen, 
aangezien dit ertoe kan bijdragen dat de 
Unie haar verbintenissen in het kader van 
de Overeenkomst van Parijs nakomt;

9. vraagt om aanvullende middelen 
om de ontwikkeling en toepassing van 
schonere technologieën te versnellen, 
aangezien dit ertoe kan bijdragen dat de 
Unie haar verbintenissen in het kader van 
de Overeenkomst van Parijs nakomt en het 
in Katowice vastgestelde regelboek;

Or. en

Amendement 47
Maria Spyraki

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. benadrukt dat de uitdaging om de 
klimaatverandering tegen te gaan ook 
behelst dat de 41 regio's die afhankelijk 
zijn van steenkool worden gesteund in 
hun transitie naar een koolstofarme 
industrie, alsmede bij de herscholing en 
omscholing van de werknemers in hun 
steenkoolsector; dringt derhalve aan op 
flexibiliteit bij de herprogrammering, 
waar nodig, om hiervoor aanvullende 
middelen toe te wijzen; dringt aan op de 
oprichting van een Fonds voor eerlijke 
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transitie, in het kader van het Meerjarig 
Financieel Kader 2021-2027, om te 
zorgen voor een soepele transitie voor 
deze regio's;

Or. en

Amendement 48
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. herinnert aan het belang van 
onderzoek en innovatie om de 
belangrijkste uitdaging, het tegengaan 
van de klimaatverandering, tijdig aan te 
gaan om uiterlijk in 2050 een 
koolstofneutrale economie te 
verwezenlijken; betreurt in dat verband 
dat er nog steeds belastinggeld wordt 
uitgegeven aan projecten die niet 
klimaatbestendig zijn; dringt er derhalve 
op aan de Unie-bijdrage aan de begroting 
van ITER over te hevelen naar 
hernieuwbare energiebronnen en 
energiebesparing;

Or. en

Amendement 49
Iskra Mihaylova

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. vraagt om aanvullende kredieten 
voor de Connecting Europe Facility en in 
het bijzonder de onderdelen hiervan inzake 
energie en ICT, met het oog op de 
aansluiting van geïsoleerde markten en de 
opheffing van nog bestaande knelpunten.

10. vraagt om aanvullende kredieten 
voor de Connecting Europe Facility en in 
het bijzonder de onderdelen hiervan inzake 
energie en ICT, met het oog op de 
aansluiting van geïsoleerde markten en de 
opheffing van nog bestaande knelpunten, 
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alsmede de voorbereiding op een minder 
koolstofintensief energienetwerk van de 
Unie.

Or. en

Amendement 50
Jens Geier

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. vraagt om aanvullende kredieten 
voor de Connecting Europe Facility en in 
het bijzonder de onderdelen hiervan inzake 
energie en ICT, met het oog op de 
aansluiting van geïsoleerde markten en de 
opheffing van nog bestaande knelpunten.

10. vraagt om aanvullende kredieten 
voor de Connecting Europe Facility en in 
het bijzonder de onderdelen hiervan inzake 
energie en ICT, met het oog op de 
voltooiing van de Energie-unie en de 
aansluiting van geïsoleerde markten en de 
opheffing van nog bestaande knelpunten.

Or. en

Amendement 51
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. vraagt om aanvullende kredieten 
voor de Connecting Europe Facility en in 
het bijzonder de onderdelen hiervan inzake 
energie en ICT, met het oog op de 
aansluiting van geïsoleerde markten en de 
opheffing van nog bestaande knelpunten.

10. vraagt om aanvullende kredieten 
voor de Connecting Europe Facility en in 
het bijzonder de onderdelen hiervan inzake 
energie en ICT, om ervoor te zorgen dat de 
regio's beter worden aangesloten en dat 
de nog bestaande knelpunten worden 
opgeheven.

Or. pt

Amendement 52
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. vraagt om aanvullende kredieten 
voor de Connecting Europe Facility en in 
het bijzonder de onderdelen hiervan inzake 
energie en ICT, met het oog op de 
aansluiting van geïsoleerde markten en de 
opheffing van nog bestaande knelpunten.

10. vraagt om aanvullende kredieten 
voor de Connecting Europe Facility en in 
het bijzonder de onderdelen hiervan inzake 
duurzame energie en ICT, met het oog op 
de aansluiting van geïsoleerde markten en 
de opheffing van nog bestaande 
knelpunten.

Or. en

Amendement 53
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz 
Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. wijst erop dat gezien het 
bescheiden budget voor cohesiebeleid de 
financiële steun moet worden ingezet in 
steenkool- en koolstofintensieve regio's 
die moeite hebben om de toezeggingen 
van de Unie inzake het klimaatbeleid na te 
komen en om de negatieve sociaal-
economische effecten ervan te 
compenseren; dringt derhalve aan op 
adequate financiering van acties die een 
eerlijke energietransitie faciliteren, 
inclusief proefprojecten en 
voorbereidende acties, zodat gezorgd 
wordt voor adequate compenserende 
maatregelen voor landen en regio's die 
een slechtere uitgangspositie hebben bij 
de energietransitie.

Or. en

Amendement 54
Adina-Ioana Vălean
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Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. is ernstig bezorgd over de 
aanhoudende onzekerheid met betrekking 
tot de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Europese Unie; 
benadrukt dat er financiële 
voorzorgsmaatregelen moeten worden 
getroffen voor het geval het VK niet 
volledig of slechts gedeeltelijk bijdraagt 
aan de begroting van 2020, dringt er 
derhalve bij alle overige lidstaten op aan 
naar voren te treden en de bijdrage van 
het VK te compenseren nu alle 
programma's zich in de slotfase bevinden 
en begunstigden van Uniemiddelen de 
zekerheid moeten hebben dat de Unie 
haar toezeggingen gestand zal doen;

Or. en

Amendement 55
Jens Geier

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. onderstreept dat, aangezien het 
Verenigd Koninkrijk moet bijdragen aan 
de begrotingen van 2019 en 2020, de 
terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie naar verwachting 
geen rechtstreekse gevolgen zal hebben 
voor de programma's op de 
beleidsterreinen industrie, onderzoek en 
energie;

Or. en

Amendement 56
Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga, Sira Rego, Elena Kountoura
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Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. beklemtoont dat het gezien de 
huidige economische toestand heel 
belangrijk is om het steunmechanisme 
voor micro-ondernemingen en kmo's op te 
richten en te versterken.

Or. en

Amendement 57
Jens Geier

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 ter. benadrukt dat het verzuim van de 
Unie om haar juridische en politieke 
verbintenissen inzake betalingskredieten 
na te komen haar betrouwbaarheid 
ernstige schade kan toebrengen, en grote 
negatieve gevolgen kan hebben voor het 
vertrouwen dat de instellingen van de 
Unie hun rol kunnen vervullen; 
benadrukt dat dit wordt versterkt door het 
feit dat de Unie het einde van het huidige 
MFK nadert en dat de tenuitvoerlegging 
van de meerjarenprogramma's daarom 
snel moet plaatsvinden.

Or. en


