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Amendement 1
Zuzana Brzobohatá

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. overwegende dat het onmogelijk bleek 
overeenstemming te bereiken over een 
verkorting van de looptijd van het MFK
om het samen te laten eindigen met het 
mandaat van het Parlement en de 
Commissie dat in 2014 aanvangt 
(overweging F bis);

1. overwegende dat het MFK, na het 
akkoord over het MFK 2014-2020, nog 
steeds niet samen eindigt met het mandaat 
van het Parlement en de Commissie dat in 
2014 aanvangt (overweging F bis);

Or. en

Amendement 2
Zuzana Brzobohatá

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt erop aan dat bij de tussentijdse 
herziening van het MFK voorbereidingen 
worden getroffen om de looptijd van het 
volgende goed te keuren MFK toch te
verkorten, om ervoor te zorgen dat 
hierover telkens opnieuw kan worden 
onderhandeld tijdens het mandaat van elk 
Parlement en elke Commissie en zo 
volledige democratische legitimiteit voor 
gewone besluiten over de financiële 
vooruitzichten van de Unie te waarborgen, 
waarbij tegelijkertijd maatregelen moeten 
worden genomen om de stabiliteit van 
programma's met uitgaven op langere 
termijn te garanderen (paragraaf 25 bis);

7. dringt erop aan dat bij de tussentijdse 
herziening van het MFK voorbereidingen 
worden getroffen om de looptijd van het 
volgende goed te keuren MFK toch af te
stemmen op de mandaten van het EP en 
de EC, om ervoor te zorgen dat hierover 
telkens opnieuw kan worden onderhandeld 
tijdens het mandaat van elk Parlement en 
elke Commissie en zo volledige 
democratische legitimiteit voor gewone 
besluiten over de financiële vooruitzichten 
van de Unie te waarborgen, waarbij 
tegelijkertijd maatregelen moeten worden 
genomen om de stabiliteit van programma's 
met uitgaven op langere termijn te 
garanderen; herinnert in dit verband aan 
overweging 3 van de verordening 
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betreffende het MFK 2014-2020 
(paragraaf 25 bis);

Or. en


