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Amendement 1
Alda Sousa, Jürgen Klute, Paul Murphy

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het politieke akkoord 
dat op 27 juni 2013 op het hoogste 
politieke niveau werd bereikt tussen het 
Parlement, het Ierse voorzitterschap en de 
Commissie over het meerjarig financieel 
kader (MFK) 2014-2020 en het IIA, als het 
hoogst haalbare in de huidige
omstandigheden en met de huidige 
procedures; is vastbesloten om tijdens de
komende begrotingsprocedures ten volle 
gebruik te maken van de nieuwe 
instrumenten, met name wat betreft 
flexibiliteit;

1. verwerpt het politieke akkoord dat op 27 
juni 2013 op het hoogste politieke niveau 
werd bereikt tussen het Parlement, het Ierse 
voorzitterschap en de Commissie over het 
meerjarig financieel kader (MFK) 2014-
2020 en het IIA, aangezien hierin geen 
van de prioriteiten en zorgen tot uiting 
komt die zouden kunnen bijdragen aan 
een kentering van de huidige sociale, 
economische en financiële crisis, 
waardoor een einde zou komen aan de
noodsituatie die momenteel in vele 
lidstaten heerst; benadrukt dat deze 
overeenkomst, die de Unie voor de
komende zeven jaar verbindt, en de 
maatregelen van de Europese Raad, de 
Europese Commissie, de Europese 
Centrale Bank en het Internationaal 
Monetair Fonds ter bestrijding van de 
sociale, economische en financiële crisis, 
uitsluitend kunnen leiden tot een zeer 
sterke stijging van de werkloosheid, sterke 
loondalingen, een hogere pensioenleeftijd, 
en lagere overheidsuitgaven op gebieden 
als onderzoek, innovatie, onderwijs en 
gezondheid;

Or. en

Amendement 2
Helga Trüpel
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het politieke akkoord 
dat op 27 juni 2013 op het hoogste 
politieke niveau werd bereikt tussen het 
Parlement, het Ierse voorzitterschap en de 
Commissie over het meerjarig financieel 
kader (MFK) 2014-2020 en het IIA, als het 
hoogst haalbare in de huidige 
omstandigheden en met de huidige 
procedures; is vastbesloten om tijdens de 
komende begrotingsprocedures ten volle 
gebruik te maken van de nieuwe 
instrumenten, met name wat betreft
flexibiliteit;

1. verwerpt het politieke akkoord dat op 27 
juni 2013 op het hoogste politieke niveau 
werd bereikt tussen het Parlement, het Ierse 
voorzitterschap en de Commissie over het 
meerjarig financieel kader (MFK) 2014-
2020 en het IIA, aangezien het resultaat 
ver verwijderd is van de oorspronkelijke 
onderhandelingspositie van het EP en 
geen antwoord biedt op de centrale eisen 
die het EP in zijn met overweldigende 
meerderheid aangenomen resolutie van 
13 maart 2013 heeft geformuleerd, zoals 
een aanzienlijke verhoging voor 
toekomstgericht beleid, een verplichte, 
alomvattende herziening, maximale 
globale flexibiliteit en een akkoord over 
de eigen middelen; roept de Raad en de 
Commissie bijgevolg op te blijven 
onderhandelen over het MFK om tot een 
evenwichtiger resultaat te komen;

Or. en

Amendement 3
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het politieke akkoord 
dat op 27 juni 2013 op het hoogste 
politieke niveau werd bereikt tussen het 
Parlement, het Ierse voorzitterschap en de 
Commissie over het meerjarig financieel 
kader (MFK) 2014-2020 en het IIA, als het 
hoogst haalbare in de huidige 
omstandigheden en met de huidige 
procedures; is vastbesloten om tijdens de 
komende begrotingsprocedures ten volle 
gebruik te maken van de nieuwe 
instrumenten, met name wat betreft 

1. is ingenomen met het politieke akkoord 
dat op 27 juni 2013 op het hoogste 
politieke niveau werd bereikt tussen het 
Parlement, het Ierse voorzitterschap en de 
Commissie over het meerjarig financieel 
kader (MFK) 2014-2020 en het IIA, maar 
herinnert eraan dat er nog aan een reeks 
voorwaarden dient te worden voldaan 
vóór het pakket in stemming kan worden 
gebracht; is vastbesloten om in het kader 
van de huidige onderhandelingen over de 
rechtsgrond voor de nieuwe programma's
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flexibiliteit; ten volle gebruik te maken van zijn 
wetgevende bevoegdheden alsook, tijdens
de komende begrotingsprocedures, van de
nieuwe instrumenten, met name wat betreft 
flexibiliteit;

Or. en

Amendement 4
Eider Gardiazábal Rubial

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het politieke akkoord 
dat op 27 juni 2013 op het hoogste 
politieke niveau werd bereikt tussen het 
Parlement, het Ierse voorzitterschap en de 
Commissie over het meerjarig financieel 
kader (MFK) 2014-2020 en het IIA, als het 
hoogst haalbare in de huidige 
omstandigheden en met de huidige 
procedures; is vastbesloten om tijdens de 
komende begrotingsprocedures ten volle 
gebruik te maken van de nieuwe 
instrumenten, met name wat betreft 
flexibiliteit;

1. neemt kennis van het politieke akkoord 
dat op 27 juni 2013, op het hoogste 
politieke niveau werd bereikt tussen het 
Parlement, het Ierse voorzitterschap en de 
Commissie over het meerjarig financieel 
kader (MFK) 2014-2020 en het IIA; is 
vastbesloten om tijdens de komende 
begrotingsprocedures ten volle gebruik te 
maken van de nieuwe instrumenten, met 
name wat betreft flexibiliteit;

Or. en

Amendement 5
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat de lange en zware 
onderhandelingen, zowel binnen de Raad 
als tussen de instellingen, en de resultaten 
daarvan geen bevredigende 

2. benadrukt dat de Raad in het kader van 
de lange en zware onderhandelingen, 
zowel binnen de Raad als tussen de 
instellingen, de nieuwe bepalingen van het 
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tenuitvoerlegging behelzen van de nieuwe 
bepalingen van het VWEU met betrekking 
tot het MFK, die voor het eerst zijn 
toegepast, met name wat betreft de rol en 
de voorrechten van het Parlement;

VWEU met betrekking tot het MFK, die 
voor het eerst zijn toegepast, met name wat 
betreft de rol en de voorrechten van het 
Parlement, heeft overtreden;

Or. en

Amendement 6
Helga Trüpel
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat de lange en zware 
onderhandelingen, zowel binnen de Raad 
als tussen de instellingen, en de resultaten 
daarvan geen bevredigende
tenuitvoerlegging behelzen van de nieuwe 
bepalingen van het VWEU met betrekking 
tot het MFK, die voor het eerst zijn 
toegepast, met name wat betreft de rol en 
de voorrechten van het Parlement;

2. is ervan overtuigd dat de lange en zware 
onderhandelingen, zowel binnen de Raad 
als tussen de instellingen, en de resultaten 
daarvan een onbevredigende
tenuitvoerlegging behelzen van de nieuwe 
bepalingen van het VWEU met betrekking 
tot het MFK, die voor het eerst zijn 
toegepast, met name wat betreft de rol en 
de voorrechten van het Parlement;

Or. en

Amendement 7
Alda Sousa, Jürgen Klute

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. betreurt ten zeerste dat dit akkoord 
werd bereikt en spreekt zijn sterke 
afkeuring uit over de geheimzinnige, 
ondemocratische procedure die heeft 
geleid tot het politieke akkoord, zonder 
voorafgaande raadpleging van alle 
fracties van het Europees Parlement; 
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betreurt dat de Europese Raad geen 
rekening heeft gehouden met de rol en de 
bevoegdheden van het Parlement op 
grond van het Verdrag van Lissabon;

Or. en

Amendement 8
Alda Sousa, Jürgen Klute

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt het mislukken van de 
onderhandelingen met de Raad over alle 
bepalingen van de MFK-verordening en 
het Interinstitutioneel Akkoord, die ertoe 
hadden moeten leiden dat de Unie zou 
worden uitgerust met een moderne, 
toekomstgerichte, flexibele en 
transparante EU-begroting waarmee 
groei en fatsoenlijke werkgelegenheid 
zouden worden geschapen en de kloof zou 
worden gedicht tussen de politieke 
toezeggingen en de begrotingsmiddelen 
van de EU;

Or. en

Amendement 9
Helga Trüpel
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt het feit dat de Raad de 
conclusies van de Europese Raad van 8 
februari 2013 als bindend beschouwde
voor de onderhandelaars van de Raad;

3. betreurt het feit dat de Raad de 
conclusies van de Europese Raad van 8 
februari 2013 als bindend beschouwt voor 
de onderhandelaars van de Raad; benadrukt 
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benadrukt dat de conclusies van de 
Europese Raad ook elementen omvatten 
die vallen onder de gewone 
wetgevingsprocedure, zoals gedetailleerde 
toewijzingscriteria, totaalbedragen per 
programma of begunstigde, alsmede 
discretionaire financiële toewijzingen ter 
correctie van de hoogte van de bedragen 
die van de Uniebegroting naar de lidstaten 
terugvloeien;

dat de conclusies van de Europese Raad 
ook elementen omvatten die vallen onder 
de gewone wetgevingsprocedure, zoals 
gedetailleerde toewijzingscriteria, 
totaalbedragen per programma of 
begunstigde, alsmede discretionaire 
financiële toewijzingen ter correctie van de 
hoogte van de bedragen die van de 
Uniebegroting naar de lidstaten 
terugvloeien; wijst erop dat deze 
onderhandelingen ertoe hebben geleid dat 
de Europese Raad de facto een 
wetgevende bevoegdheid heeft, in 
tegenspraak met de bepalingen en de 
geest van het Verdrag van Lissabon;

Or. en

Amendement 10
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt het feit dat de Raad de 
conclusies van de Europese Raad van 8 
februari 2013 als bindend beschouwde
voor de onderhandelaars van de Raad;
benadrukt dat de conclusies van de 
Europese Raad ook elementen omvatten 
die vallen onder de gewone 
wetgevingsprocedure, zoals gedetailleerde 
toewijzingscriteria, totaalbedragen per 
programma of begunstigde, alsmede 
discretionaire financiële toewijzingen ter 
correctie van de hoogte van de bedragen 
die van de Uniebegroting naar de lidstaten 
terugvloeien;

3. klaagt het feit aan dat de Raad de 
conclusies van de Europese Raad van 8 
februari 2013 als bindend beschouwt voor 
de onderhandelaars van de Raad; benadrukt 
dat de conclusies van de Europese Raad 
ook elementen omvatten die vallen onder 
de gewone wetgevingsprocedure, zoals 
gedetailleerde toewijzingscriteria, 
totaalbedragen per programma of 
begunstigde, alsmede discretionaire 
financiële toewijzingen ter correctie van de 
hoogte van de bedragen die van de 
Uniebegroting naar de lidstaten 
terugvloeien;

Or. en
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Amendement 11
Helga Trüpel
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is vastbesloten zijn 
wetgevingsbevoegdheden zoals neergelegd 
in het Verdrag van Lissabon ten volle uit 
te oefenen; wijst er andermaal op dat 
elementen die onder de gewone 
wetgevingsprocedure vallen niet vooraf 
geregeld kunnen worden door de 
conclusies van de Europese Raad inzake 
het MFK, die beschouwd moeten worden 
als niet meer dan aanbevelingen aan de 
Raad; waarschuwt de Raad om niet te 
proberen de wetgevende bevoegdheid van 
het Europees Parlement te beknotten, met 
name waar het gaat om de hervorming 
van het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB);

Or. en

Amendement 12
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt daarnaast dat het grote aantal 
contacten en vergaderingen in de afgelopen 
paar jaar tussen zijn delegatie en de 
achtereenvolgende voorzitterschappen van 
de Raad geen invloed had op de teneur, het 
tijdschema of de inhoud van de 
onderhandelingen of op het standpunt van 
de Raad, waaronder de noodzaak om 
onderscheid te maken tussen de 

4. betreurt daarnaast ten zeerste dat het 
grote aantal contacten en vergaderingen in 
de afgelopen paar jaar tussen zijn delegatie 
en de achtereenvolgende 
voorzitterschappen van de Raad geen 
invloed had op de teneur, het tijdschema of 
de inhoud van de onderhandelingen of op 
het standpunt van de Raad, waaronder, tot 
dusver, de noodzaak om onderscheid te 
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wetgevende en budgettaire aspecten van 
het MFK-akkoord;

maken tussen de wetgevende en 
budgettaire aspecten van het MFK-
akkoord;

Or. en

Amendement 13
Helga Trüpel
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. betreurt ten zeerste het gebrek aan 
ambitie en het ontbreken van een 
constructieve aanpak bij de Europese 
Commissie, die haar cruciale rol in het 
besluitvormingsproces niet heeft vervuld;

Or. en

Amendement 14
Alda Sousa, Jürgen Klute

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herhaalt dat het nodig is te zorgen 
voor meer transparantie en een 
democratische procedure die de 
aanwezigheid van vertegenwoordigers van 
alle fracties in het EP bij alle fasen van de 
onderhandelingen mogelijk maakt en 
waarborgt; benadrukt dat het inzage moet 
hebben in alle informatie waarover de 
Commissie beschikt wat betreft de hoogte 
van de overeengekomen nationale 
toewijzingen in het kader van het cohesie-
en landbouwbeleid, met inbegrip van de 
afwijkingen en specifieke toewijzingen; 
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verlangt voorts alle ter zake doende 
informatie over de gevolgen van de 
besluiten inzake de ontvangsten voor elke 
lidstaat;

Or. en

Amendement 15
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt zijn Begrotingscommissie om, 
in samenwerking met zijn Commissie 
constitutionele zaken, tijdig voor de 
indiening van voorstellen inzake de 
herziening van 2016, de nodige conclusies 
op te stellen en nieuwe voorstellen in te 
dienen met betrekking tot de modaliteiten 
van de onderhandelingen ter zake, om het 
democratische en transparante karakter van 
het proces van vaststelling van de 
begroting te waarborgen.

6. verzoekt zijn Begrotingscommissie om, 
in samenwerking met zijn Commissie 
constitutionele zaken, tijdig voor de 
indiening van voorstellen inzake de 
herziening van 2016, na de verkiezingen, 
de nodige conclusies op te stellen en 
nieuwe voorstellen in te dienen met 
betrekking tot de modaliteiten van de 
onderhandelingen ter zake, om het 
democratische en transparante karakter van 
het proces van vaststelling van de 
begroting te waarborgen.

Or. en


