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Amendement 17
Sabine Lösing

Ontwerpakkoord
Deel I – paragraaf 10 – alinea 1

Voorstel van de Commissie Amendement

10. De reserve voor noodhulp is bestemd 
om een snelle reactie mogelijk te maken op 
specifieke hulpbehoeften van derde landen 
ingevolge gebeurtenissen die bij de 
opstelling van de begroting niet te voorzien 
waren. Het gaat hierbij in de eerste plaats
om humanitaire acties, maar ook om door 
de omstandigheden gerechtvaardigde 
acties op het gebied van civiele 
crisisbeheersing en burgerbescherming
alsook om situaties waarin sprake is van 
bijzonder grote druk ingevolge 
migratiestromen aan de buitengrenzen 
van de Unie.

10. De reserve voor noodhulp is bestemd 
om een snelle reactie mogelijk te maken op 
specifieke hulpbehoeften van derde landen 
ingevolge gebeurtenissen die bij de 
opstelling van de begroting niet te voorzien 
waren; het gaat hierbij uitsluitend om 
humanitaire acties en burgerbescherming.

Or. de

Amendement 18
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpakkoord
Deel I – paragraaf 10 – alinea 1

Voorstel van de Commissie Amendement

10. De reserve voor noodhulp is bestemd 
om een snelle reactie mogelijk te maken op 
specifieke hulpbehoeften van derde landen 
ingevolge gebeurtenissen die bij de 
opstelling van de begroting niet te voorzien 
waren. Het gaat hierbij in de eerste plaats 
om humanitaire acties, maar ook om door 
de omstandigheden gerechtvaardigde acties 
op het gebied van civiele crisisbeheersing 
en burgerbescherming alsook om situaties 
waarin sprake is van bijzonder grote druk 

10. De reserve voor noodhulp is bestemd 
om een snelle reactie mogelijk te maken op 
specifieke hulpbehoeften van derde landen 
ingevolge gebeurtenissen die bij de 
opstelling van de begroting niet te voorzien 
waren; het gaat hierbij in de eerste plaats 
om humanitaire acties, maar ook om door 
de omstandigheden gerechtvaardigde acties 
op het gebied van civiele crisisbeheersing 
en burgerbescherming alsook om situaties 
waarin sprake is van bijzonder grote druk 
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ingevolge migratiestromen aan de 
buitengrenzen van de Unie.

ingevolge migratiestromen aan de 
buitengrenzen van de Unie; in ieder geval 
moet ook in dergelijke gevallen de 
hulpverlening op derde landen worden 
gericht.

Or. fi

Amendement 19
Nadezhda Neynsky

Ontwerpakkoord
Deel I – paragraaf 10 – alinea 2

Voorstel van de Commissie Amendement

Het jaarlijkse bedrag van de reserve wordt 
vastgesteld op 350 miljoen EUR (prijzen 
2011) en kan worden gebruikt tot jaar n+1 
overeenkomstig het Financieel Reglement.
De reserve wordt als voorziening 
opgenomen in de algemene begroting van 
de Europese Unie. Het deel van het 
jaarlijkse bedrag uit voorgaande jaren 
wordt het eerst aangesproken, te beginnen 
met het oudste. Het gedeelte van het 
bedrag van jaar n dat in jaar n+1 niet is 
gebruikt, vervalt.

Het jaarlijkse bedrag van de reserve wordt 
vastgesteld op 350 miljoen EUR (prijzen 
2011). Het deel van het jaarlijkse bedrag 
van jaar n dat niet is aangesproken, kan 
worden gebruikt gedurende de gehele 
periode van het meerjarig financieel
kader. De reserve wordt als voorziening 
opgenomen in de algemene begroting van 
de Europese Unie. Het deel van het 
jaarlijkse bedrag uit voorgaande jaren 
wordt het eerst aangesproken, te beginnen 
met het oudste.

Or. en

Amendement 20
Sabine Lösing

Ontwerpakkoord
Deel I – paragraaf 13 – alinea 1

Voorstel van de Commissie Amendement

13.  Het Europees Fonds voor aanpassing 
aan de globalisering is bedoeld om extra 
steun te geven aan werknemers die de 
gevolgen van grote structurele 
veranderingen in de wereldhandelspatronen 

13. Het Europees Fonds voor aanpassing 
aan de globalisering is bedoeld om extra 
steun te geven aan hoofdzakelijk 
vrouwelijke en jonge werknemers die de 
gevolgen van grote structurele 
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ondervinden, teneinde hen te helpen bij 
hun terugkeer op de arbeidsmarkt, en aan 
landbouwers die de gevolgen van de 
globalisering ondervinden.

veranderingen in de wereldhandelspatronen 
ondervinden en ontslagen zijn, teneinde 
hen te helpen bij hun terugkeer op de 
arbeidsmarkt, en aan landbouwers die de 
gevolgen van de globalisering 
ondervinden.

Or. de

Amendement 21
Sabine Lösing

Ontwerpakkoord
Deel I – paragraaf 14 – alinea 1

Voorstel van de Commissie Amendement

14. De reserve voor crisissituaties in de 
landbouwsector is bedoeld om extra steun 
te geven aan de sector in geval van een 
ernstige crisis in de productie of de 
distributie wanneer deze niet kan worden 
gefinancierd binnen de voor rubriek 2 
beschikbare maxima.

14. De reserve voor crisissituaties in de 
landbouwsector is bedoeld om extra steun 
te geven aan de sector in geval van een 
ernstige crisis in de productie wanneer 
deze niet kan worden gefinancierd binnen 
de voor rubriek 2 beschikbare maxima.

Or. de

Amendement 22
Sabine Lösing

Ontwerpakkoord
Deel II – paragraaf 19 – alinea 2

Voorstel van de Commissie Amendement

De Commissie verbindt zich ertoe het 
Europees Parlement regelmatig van de 
voorbereiding en het verloop van de 
onderhandelingen, met inbegrip van de 
implicaties voor de begroting, op de hoogte 
te houden.

De Commissie verbindt zich ertoe, het 
Europees Parlement en de Raad regelmatig 
van de voorbereiding en het verloop van de 
onderhandelingen, met inbegrip van de 
implicaties voor de begroting ervan, op de 
hoogte te houden.

Or. de
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Amendement 23
Sabine Lösing

Ontwerpakkoord
Deel II – paragraaf 21 – alinea 1– streepje 1

Voorstel van de Commissie Amendement

– voor het Europees Parlement, het bureau 
van de twee betrokken commissies,

– voor het Europees Parlement, het bureau 
van de twee betrokken commissies, alsook 
één lid van elke in het Europees 
Parlement vertegenwoordigde politieke 
fractie,

Or. de

Amendement 24
Nadezhda Neynsky

Ontwerpakkoord
Deel II – paragraaf 21 – alinea 1– streepje 2 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

– voor de Commissie, eventueel de 
directeur-generaal of de directeur van het 
bevoegde directoraat-generaal.

Or. en

Amendement 25
Nadezhda Neynsky

Ontwerpakkoord
Deel II – paragraaf 21 – alinea 2

Voorstel van de Commissie Amendement

De Commissie wordt uitgenodigd om aan 
deze bijeenkomsten deel te nemen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 26
Nadezhda Neynsky

Ontwerpakkoord
Deel II – paragraaf 21 – alinea 2 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

De Raad peil naar de standpunten van het 
Europees Parlement over de voornaamste 
aspecten en basisbesluiten van het GBVB 
onder meer door ervoor te zorgen dat het 
Parlement, alvorens belangrijke GBVB-
besluiten met financiële gevolgen worden 
genomen, voldoende informatie ontvangt 
om met kennis van zaken aanbevelingen 
te kunnen doen. Het Europees Parlement 
kan politieke begeleiding geven aan 
besluiten die leiden tot het opzetten van 
GVDB-missies, de herziening van het 
mandaat ervan en de beëindiging ervan.

Or. en

Amendement 27
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpakkoord
Deel II – paragraaf 21 – alinea 3

Voorstel van de Commissie Amendement

De Commissie licht de begrotingsautoriteit 
eenmaal per kwartaal in over de uitvoering 
van de GBVB-optredens en over de 
financiële prognoses voor het resterende 
gedeelte van het begrotingsjaar.

De Commissie licht de begrotingsautoriteit 
eenmaal per kwartaal in over de uitvoering 
van de GBVB-optredens en over de 
financiële prognoses voor het resterende 
gedeelte van het begrotingsjaar. Dit 
geschiedt in elk geval schriftelijk en, op 
verzoek van de begrotingsautoriteit, ook 
mondeling.

Or. fi
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Amendement 28
Sabine Lösing

Ontwerpakkoord
Deel II – paragraaf 23 – alinea 1

Voorstel van de Commissie Amendement

23. Het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie trachten elk jaar in een vroeg 
stadium van de jaarlijkse 
begrotingsprocedure overeenstemming te 
bereiken over de verdeling van de 
administratieve uitgaven. In de 
uitgavenramingen van elke instelling 
worden ramingen opgenomen van de 
mogelijke budgettaire gevolgen van 
wijzigingen in bepalingen van het 
personeelsstatuut. Het Europees Parlement 
en de Raad zullen erop toezien dat deze 
gevolgen tot uiting komen in de hoogte van 
de goedgekeurde kredieten voor alle 
instellingen. Het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie zijn een 
geleidelijke personeelsvermindering van 5 
% tussen 2013 en 2018 overeengekomen. 
Deze vermindering geldt voor alle 
instellingen, organen en instanties.

23. Het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie trachten elk jaar in een vroeg 
stadium van de jaarlijkse 
begrotingsprocedure overeenstemming te 
bereiken over de verdeling van de 
administratieve uitgaven. In de 
uitgavenramingen van elke instelling 
worden ramingen opgenomen van de 
mogelijke budgettaire gevolgen van 
wijzigingen in bepalingen van het 
personeelsstatuut. Het Europees Parlement 
en de Raad zullen erop toezien dat deze 
gevolgen tot uiting komen in de hoogte van 
de goedgekeurde kredieten voor alle 
instellingen. Het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie zijn een 
geleidelijke personeelsvermindering van 5 
% tussen 2013 en 2018 overeengekomen. 
Deze vermindering geldt voor alle 
instellingen, organen en instanties. De 
instellingen, organen en instanties zien 
erop toe dat geen begrotingsmiddelen 
verkwist worden.

Or. de


