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Amendement 1
Zuzana Brzobohatá

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. zich bewust van de grote problemen die 
veel lidstaten met hun begroting 
ondervinden en erkennend dat dit in de 
begroting van de Unie moet worden 
weerspiegeld;

A. gezien de situatie van de 
overheidsfinanciën op het niveau van de 
lidstaten, en overwegende dat de begroting 
van de Unie onder meer een essentieel 
instrument is dat als katalysator voor 
investeringen kan fungeren, dat in 
crisistijden moet worden versterkt;

Or. en

Amendement 2
Rafał Trzaskowski

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. zich bewust van de grote problemen die 
veel lidstaten met hun begroting 
ondervinden en erkennend dat dit in de 
begroting van de Unie moet worden 
weerspiegeld;

A. zich bewust van de grote problemen die 
veel lidstaten met hun begroting 
ondervinden, en erop wijzend dat er in de 
begroting van de Unie middelen zijn 
voorzien voor investeringen en dat de 
begroting van de Unie groei stimuleert;

Or. en

Amendement 3
Daniël van der Stoep

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat er een specifieke 
begrotingslijn voor de verkiezingen moet 
worden ingevoerd; roept op tot het voeren 
van een campagne om de burgers te 
informeren over hun kiesrecht en ze te 
wijzen op de gevolgen van de EU voor 
hun dagelijks leven; benadrukt dat deze 
informatie in alle talen van de Unie moet 
worden verstrekt;

1. benadrukt dat er een specifieke 
begrotingslijn voor de verkiezingen moet 
worden ingevoerd; roept op tot het voeren 
van een campagne om de burgers te 
informeren over hun kiesrecht; 

Or. en

Amendement 4
Rafał Trzaskowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat er een specifieke 
begrotingslijn voor de verkiezingen moet 
worden ingevoerd; roept op tot het voeren 
van een campagne om de burgers te 
informeren over hun kiesrecht en ze te 
wijzen op de gevolgen van de EU voor hun 
dagelijks leven; benadrukt dat deze 
informatie in alle talen van de Unie moet 
worden verstrekt;

1. benadrukt dat er een specifieke 
begrotingslijn voor voorlichting over de 
Europese verkiezingen moet worden 
ingevoerd; roept op tot het voeren van een 
campagne om de burgers te informeren 
over hun kiesrecht en de gevolgen van de 
Unie voor hun dagelijks leven en de rol 
van het Europees Parlement als de 
instelling die hen rechtstreeks 
vertegenwoordigd op Europees niveau; 
benadrukt dat deze informatie in alle talen 
van de Unie moet worden verstrekt;

Or. en

Amendement 5
Andrew Duff

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat er een specifieke 
begrotingslijn voor de verkiezingen moet 
worden ingevoerd; roept op tot het voeren 
van een campagne om de burgers te 
informeren over hun kiesrecht en ze te 
wijzen op de gevolgen van de EU voor hun 
dagelijks leven; benadrukt dat deze 
informatie in alle talen van de Unie moet 
worden verstrekt;

1. benadrukt dat er een coherente 
budgettaire benadering voor de 
verkiezingen moet komen; roept op tot het 
voeren van een campagne om de burgers te 
informeren over hun kiesrecht en ze te 
wijzen op de gevolgen van de Unie voor 
hun dagelijks leven; benadrukt dat deze 
informatie in alle talen van de Unie moet 
worden verstrekt;

Or. en

Amendement 6
Zuzana Brzobohatá

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat het 
verkiezingsjaar 2014 op 
communicatiegebied bijzonder belangrijk 
is en dat voor het programma 
'Communiceren over Europa in 
partnerschap' op zijn minst dezelfde 
kredieten als in 2013 moeten worden 
uitgetrokken;

Or. en

Amendement 7
Zuzana Brzobohatá

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat 2013 het "Europees jaar 
van de burger" is en vraagt om een 

2. wijst erop dat 2013 het "Europees jaar 
van de burger" is en vraagt om een 
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grondige evaluatie van de resultaten van 
dit initiatief, waarbij deze resultaten 
gekwantificeerd worden;

evaluatie van de resultaten van dit 
initiatief, waarbij met name gekeken moet 
worden naar de resultaten van dit project;

Or. en

Amendement 8
Zuzana Brzobohatá

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. betreurt dat voor 2013, dat is 
uitgeroepen tot Europees Jaar van de 
burger, niet meer kredieten in de 
begroting van de Unie zijn opgenomen; is 
van mening dat de Unie, in crisistijden, 
zich zou moeten inspannen om het 
vertrouwen van de burger te versterken en 
de burger centraal zou moeten stellen bij 
de ontwikkeling van nieuw beleid;

Or. en

Amendement 9
Morten Messerschmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt tevens om een evaluatie van de 
voorlichtingsstrategie voor de verkiezingen 
van 2009;

3. verzoekt om een evaluatie van de 
voorlichtingsstrategie voor de verkiezingen 
van 2009 en benadrukt dat ook de 
verkiezingen van 2014 moeten worden 
geëvalueerd;

Or. en
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Amendement 10
Søren Bo Søndergaard

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat het 
Transparantieregister een belangrijk 
instrument is om de belangen van de 
burgers te waarborgen; dringt derhalve 
aan op een evaluatie van de toewijzing 
van de middelen aan het Gezamenlijk 
secretariaat van het 
Transparantieregister; is van mening dat 
het secretariaat over voldoende middelen 
moet beschikken om zijn mandaat op 
zinvolle wijze te vervullen;

Or. en

Amendement 11
Gerald Häfner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt de aanhoudende problemen met 
het Europees burgerinitiatief en benadrukt 
dat op de begroting prioriteit moet worden 
gegeven niet alleen aan de initiatieven zelf 
maar ook aan het geven van bekendheid 
aan die initiatieven; wijst erop dat er 
sprake is van enorme logistieke problemen 
en dat deze problemen moeten worden 
opgelost om de populariteit en 
betrouwbaarheid van het Europees 
burgerinitiatief te kunnen verbeteren;

4. betreurt de aanhoudende problemen met 
het Europees burgerinitiatief en benadrukt 
dat op de begroting prioriteit moet worden 
gegeven niet alleen aan de initiatieven zelf 
maar ook aan de communicatie, 
administratie en ondersteuning door de 
Commissie; wijst erop dat er sprake is van 
enorme logistieke problemen en dat deze 
problemen moeten worden opgelost om de 
populariteit en betrouwbaarheid van het 
Europees burgerinitiatief te kunnen 
verbeteren;

Or. en
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Amendement 12
Morten Messerschmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op de rol die de Europese politieke 
partijen spelen voor de Europese 
democratie en beschouwt pogingen om 
sommige partijen financieel te benadelen 
als ondemocratisch;

5. beschouwt iedere poging om bepaalde
Europese politieke partijen financieel te 
benadelen als ondemocratisch;

Or. en

Amendement 13
Zuzana Brzobohatá

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op de rol die de Europese politieke 
partijen spelen voor de Europese 
democratie en beschouwt pogingen om 
sommige partijen financieel te benadelen 
als ondemocratisch;

5. wijst op de rol die de Europese politieke 
partijen spelen voor de Europese 
democratie;

Or. en

Amendement 14
Rafał Trzaskowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op de rol die de Europese politieke 
partijen spelen voor de Europese 
democratie en beschouwt pogingen om 
sommige partijen financieel te benadelen 

5. benadrukt het belang van de Europese 
politieke partijen voor de Europese 
democratie; dringt erop aan dat zij een 
sterkere rol spelen in het Europese 
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als ondemocratisch; politieke leven, met een adequate en 
eerlijke financiële ondersteuning;

Or. en

Amendement 15
Andrew Duff

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op de rol die de Europese politieke 
partijen spelen voor de Europese 
democratie en beschouwt pogingen om 
sommige partijen financieel te benadelen 
als ondemocratisch;

5. wijst op de rol die de Europese politieke 
partijen spelen voor de Europese 
democratie;

Or. en

Amendement 16
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat openheid centraal 
moet staan bij de begrotingsprocessen van 
alle instellingen van de EU; betreurt dat 
nog altijd geen overeenstemming is bereikt 
betreffende volledige transparantie;

6. is van mening dat openheid centraal 
moet staan bij de begrotingsprocessen van 
alle instellingen van de EU, omdat burgers 
het recht hebben om te weten hoe 
publieke middelen worden gebruikt; 
betreurt dat nog altijd geen 
overeenstemming is bereikt betreffende 
volledige transparantie;

Or. fi

Amendement 17
Zuzana Brzobohatá
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat in tijden van krapte de 
administratieve kosten die de EU met zich 
meebrengt moeten aansluiten bij de 
dagelijkse werkelijkheid waar Europese 
burgers mee te maken hebben; sluit zich 
daarom aan bij een verlaging van de 
uitgaven voor de bezoldiging van EU-
personeel zoals voorgesteld door de Raad.

Schrappen

Or. en

Amendement 18
Gerald Häfner

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat in tijden van krapte de 
administratieve kosten die de EU met zich 
meebrengt moeten aansluiten bij de 
dagelijkse werkelijkheid waar Europese 
burgers mee te maken hebben; sluit zich 
daarom aan bij een verlaging van de 
uitgaven voor de bezoldiging van EU-
personeel zoals voorgesteld door de Raad.

7. benadrukt dat in tijden van krapte de 
administratieve kosten die de Unie met 
zich meebrengt moeten aansluiten bij de 
dagelijkse werkelijkheid waar Europese 
burgers mee te maken hebben; benadrukt 
tegelijkertijd dat de Unie, met de 
uitgebreide bevoegdheden en de 
toegenomen verantwoordingsplicht, moet 
beschikken over de juiste middelen en 
haar eigen begrotingsmiddelen.

Or. en

Amendement 19
Rafał Trzaskowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat in tijden van krapte de 
administratieve kosten die de EU met zich 
meebrengt moeten aansluiten bij de 
dagelijkse werkelijkheid waar Europese 
burgers mee te maken hebben; sluit zich 
daarom aan bij een verlaging van de 
uitgaven voor de bezoldiging van EU-
personeel zoals voorgesteld door de Raad.

7. benadrukt dat in tijden van krapte de 
administratieve kosten die de Unie met 
zich meebrengt moeten worden 
gerationaliseerd en grondig tegen het licht 
moeten worden gehouden om besparingen 
te vinden die de effectiviteit van de 
instellingen bij de uitoefening van de aan 
hen toevertrouwde en van hen verwachte 
taken niet belemmeren.

Or. en

Amendement 20
Andrew Duff

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat in tijden van krapte de 
administratieve kosten die de EU met zich 
meebrengt moeten aansluiten bij de 
dagelijkse werkelijkheid waar Europese 
burgers mee te maken hebben; sluit zich 
daarom aan bij een verlaging van de 
uitgaven voor de bezoldiging van EU-
personeel zoals voorgesteld door de Raad.

7. benadrukt dat in tijden van krapte de 
administratieve kosten die de Unie met 
zich meebrengt moeten aansluiten bij de 
dagelijkse werkelijkheid waar Europese 
burgers mee te maken hebben.

Or. en

Amendement 21
Zuzana Brzobohatá

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(1) is van mening dat de eigen uitgaven 
van het Europees Parlement voor de 
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Europese verkiezingen zich moeten 
richten op de rol die de sociale media 
kunnen spelen bij het betrekken van 
burgers bij het debat over en deelname 
aan de campagne;

Or. en

Amendement 22
Zuzana Brzobohatá

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 – punt 2 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(2) is van mening dat de Unie, sinds de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon waardoor haar bevoegdheden 
zijn uitgebreid, gezien haar taken en de 
uitdagingen waar zij voor staat, moet 
beschikken over adequate financiering.

Or. en


