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Amendement 1
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de begroting van de 
Unie een uniek instrument is om als 
katalysator voor investeringen te fungeren, 
dat in crisistijden moet worden versterkt;

A. overwegende dat de begroting van de 
Unie onder meer een instrument is dat als 
katalysator voor investeringen kan
fungeren, dat in crisistijden moet worden 
versterkt;

Or. de

Amendement 2
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de begroting van de 
Unie een uniek instrument is om als 
katalysator voor investeringen te 
fungeren, dat in crisistijden moet worden 
versterkt;

A. overwegende dat de begroting van de 
Unie een afspiegeling moet zijn van de
situatie op nationaal niveau, waar de 
overheidsfinanciën onder steeds grotere 
druk komen te staan en de uitgaven 
terecht worden afgewogen om binnen de 
begrotingslimieten te blijven;

Or. en

Amendement 3
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat 2013 het begin voor 
een uitweg uit de crisis kan inluiden en 
dat het begrotingsbeleid op zich geen 
remmende factor mag zijn voor het 
vooruitzicht van een heropleving van de 
groei; is daarom van mening dat het 
volgende meerjarig financieel kader 2014-
2020 een beter evenwicht moet vinden 
tussen beperkende maatregelen en 
maatregelen die het creëren van banen en 
de terugkeer naar werkgelegenheid 
stimuleren;

1. is van mening dat het begrotingsbeleid 
geen remmende factor mag zijn voor het 
vooruitzicht van een heropleving van de 
groei; is daarom van mening dat het 
volgende meerjarig financieel kader 2014-
2020 een beter evenwicht moet vinden 
tussen beperkende maatregelen en 
maatregelen die het creëren van banen en 
de terugkeer naar werkgelegenheid 
stimuleren;

Or. de

Amendement 4
Zita Gurmai

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat 2013 het begin voor 
een uitweg uit de crisis kan inluiden en dat 
het begrotingsbeleid op zich geen 
remmende factor mag zijn voor het 
vooruitzicht van een heropleving van de 
groei; is daarom van mening dat het 
volgende meerjarig financieel kader 2014-
2020 een beter evenwicht moet vinden 
tussen beperkende maatregelen en 
maatregelen die het creëren van banen en 
de terugkeer naar werkgelegenheid 
stimuleren;

1. is van mening dat 2013 het begin voor 
een uitweg uit de crisis kan inluiden en dat 
het begrotingsbeleid op zich geen 
remmende factor mag zijn voor het 
vooruitzicht van een heropleving van de 
groei; is daarom van mening dat het 
volgende meerjarig financieel kader voor 
de periode 2014-2020 een beter evenwicht 
moet vinden tussen beperkende 
maatregelen en maatregelen die het creëren 
van banen en de terugkeer naar 
werkgelegenheid stimuleren, waarbij ter 
dege rekening moet worden gehouden met 
het gendermainstreamingbeleid;

Or. en
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Amendement 5
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat 2013 een jaar is dat de 
Europese verkiezingen voorafgaat, waarin 
Europa meer moet communiceren om de 
burgers in te lichten over hun electorale 
rechten en over de inzet van de Europese 
verkiezingen; is van mening dat de 
burgers tevens de kans moeten krijgen 
zich bewust te worden van de rol van de 
Unie en van de acties die zij reeds heeft 
ondernomen en nog kan ondernemen om 
het hoofd te bieden aan de crisis;

Schrappen

Or. en

Amendement 6
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat 2013 een jaar is dat de 
Europese verkiezingen voorafgaat, waarin
Europa meer moet communiceren om de 
burgers in te lichten over hun electorale 
rechten en over de inzet van de Europese 
verkiezingen; is van mening dat de 
burgers tevens de kans moeten krijgen 
zich bewust te worden van de rol van de 
Unie en van de acties die zij reeds heeft 
ondernomen en nog kan ondernemen om 
het hoofd te bieden aan de crisis;

2. benadrukt dat 2013 een jaar is dat de 
Europese verkiezingen voorafgaat, waarin
evenwichtig en objectief moet worden 
gecommuniceerd om de burgers in te 
lichten over hun electorale rechten en over 
de inzet van de Europese verkiezingen;

Or. de
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Amendement 7
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt dat voor 2013, dat is 
uitgeroepen tot Jaar van de Europese 
burger, niet meer kredieten in de 
begroting van de Unie zijn opgenomen, en 
verzoekt de Commissie bij de uitvoering 
van het beleid van de Unie daadwerkelijk 
rekening te houden met de doelstellingen 
van dat jaar;

Schrappen

Or. en

Amendement 8
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt dat voor 2013, dat is 
uitgeroepen tot Jaar van de Europese 
burger, niet meer kredieten in de begroting 
van de Unie zijn opgenomen, en verzoekt 
de Commissie bij de uitvoering van het 
beleid van de Unie daadwerkelijk rekening 
te houden met de doelstellingen van dat 
jaar;

3. stelt vast dat voor 2013, dat is 
uitgeroepen tot Jaar van de Europese 
burger, niet meer kredieten in de begroting 
van de Unie zijn opgenomen, en verzoekt 
de Commissie bij de uitvoering van het 
beleid van de Unie daadwerkelijk rekening 
te houden met de doelstellingen van dat 
jaar;

Or. de

Amendement 9
Andrew Duff

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de Europese politieke 
partijen en de Europese stichtingen over 
voldoende financiering moeten beschikken 
om de rol te vervullen die de Verdragen de 
partijen toekent om de wil van de burgers 
tot uiting te brengen.

5. is van mening dat de Europese politieke 
partijen en de Europese stichtingen over 
voldoende financiering moeten beschikken 
om de rol te vervullen die de Verdragen de 
partijen toekent om de wil van de burgers 
tot uiting te brengen; kijkt uit naar het 
voorstel van de Commissie om in het 
Financieel Reglement een nieuwe titel in 
te voeren die uitsluitend gewijd is aan en 
specifiek gericht is op de financiering van 
de Europese politieke partijen en 
Europese stichtingen.

Or. en

Amendement 10
Zita Gurmai

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de Europese politieke 
partijen en de Europese stichtingen over 
voldoende financiering moeten beschikken 
om de rol te vervullen die de Verdragen de 
partijen toekent om de wil van de burgers 
tot uiting te brengen.

5. is van mening dat de Europese politieke 
partijen en de Europese stichtingen over 
voldoende financiering moeten beschikken 
om de rol te vervullen die de Verdragen de 
partijen toekent om een Europees politiek 
bewustzijn te ontwikkelen en de wil van de 
burgers tot uiting te brengen.

Or. en

Amendement 11
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert aan het verzoek van het 
Europees Parlement aan zijn secretaris-
generaal en zijn Bureau om een 
geactualiseerde versie voor te bereiden 
van het verslag uit 2002 van de secretaris-
generaal aan het Bureau over de kosten 
van handhaving van drie werklocaties, en 
dringt erop aan dat passende middelen 
beschikbaar worden gesteld om dit verslag 
te voltooien.

Or. en


