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Amendement 1
Helga Trüpel
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het akkoord over het 
MFK 2014-2020 het resultaat was van 
lange en moeilijke onderhandelingen die 
twee en een half jaar hebben aangesleept;
overwegende dat het definitieve politieke 
akkoord enkel kon worden bereikt op het 
hoogste politieke niveau tussen het 
Parlement, het voorzitterschap van de 
Raad en de Commissie;

A. overwegende dat het akkoord over het 
MFK 2014-2020 het behoudende en op 
het verleden gerichte resultaat was van
lange en moeilijke onderhandelingen die
zich twee en een half jaar hebben
voortgesleept; overwegende dat het 
definitieve politieke akkoord enkel kon 
worden bereikt op het hoogste politieke 
niveau tussen de drie voorzitters (van het 
Parlement, de Raad en de Commissie), 
overeenkomstig artikel 324 VWEU, 
waarmee elke raadpleging van de fracties 
vermeden werd;

Or. en

Amendement 2
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het akkoord over het 
MFK 2014-2020 het resultaat was van 
lange en moeilijke onderhandelingen die 
twee en een half jaar hebben aangesleept; 
overwegende dat het definitieve politieke 
akkoord enkel kon worden bereikt op het 
hoogste politieke niveau tussen het 
Parlement, het voorzitterschap van de Raad 
en de Commissie;

A. overwegende dat het akkoord over het 
MFK 2014-2020 het resultaat was van 
lange, uitvoerige en moeilijke 
onderhandelingen die twee en een half jaar 
hebben aangesleept; overwegende dat het 
definitieve politieke akkoord enkel kon 
worden bereikt op het hoogste politieke 
niveau tussen het Parlement, het 
voorzitterschap van de Raad en de 
Commissie;

Or. en
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Amendement 3
Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het totale bedrag van 
het volgende MFK (960 miljard EUR 
vastleggingskredieten en 908 miljard EUR 
betalingskredieten in prijzen van 2011), 
zoals goedgekeurd door de Europese Raad 
en uiteindelijk bekrachtigd door het 
Parlement, een daling van 3,5 % voor de 
vastleggingskredieten en van 3,7 % voor de 
betalingskredieten inhoudt ten opzichte van 
het financieel kader 2007-2013, ondanks 
de toegenomen bevoegdheden van de EU 
na de inwerkingtreding van het Verdrag 
van Lissabon en de uitbreiding van de 
Unie tot 28 lidstaten; overwegende dat 
deze bedragen ontoereikend zijn om de 
politieke doelstellingen en toezeggingen 
van de EU te verwezenlijken, met name 
ten aanzien van de Europa 2020-strategie;

B. overwegende dat het totale bedrag van 
het volgende MFK (960 miljard EUR 
vastleggingskredieten en 908 miljard EUR 
betalingskredieten in prijzen van 2011), 
zoals goedgekeurd door de Europese Raad 
en uiteindelijk bekrachtigd door het 
Parlement, een daling van 3,5 % voor de 
vastleggingskredieten en van 3,7 % voor de 
betalingskredieten inhoudt ten opzichte van 
het financieel kader 2007-2013;

Or. nl

Amendement 4
Helga Trüpel
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het totale bedrag van 
het volgende MFK (960 miljard EUR 
vastleggingskredieten en 908 miljard EUR 
betalingskredieten in prijzen van 2011), 
zoals goedgekeurd door de Europese Raad 
en uiteindelijk bekrachtigd door het 

B. overwegende dat het totale bedrag van 
het volgende MFK (960 miljard EUR 
vastleggingskredieten en 908 miljard EUR 
betalingskredieten in prijzen van 2011), 
zoals goedgekeurd door de Europese Raad 
en uiteindelijk bekrachtigd door het 
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Parlement, een daling van 3,5 % voor de 
vastleggingskredieten en van 3,7 % voor de 
betalingskredieten inhoudt ten opzichte van 
het financieel kader 2007-2013, ondanks 
de toegenomen bevoegdheden van de EU 
na de inwerkingtreding van het Verdrag 
van Lissabon en de uitbreiding van de Unie 
tot 28 lidstaten; overwegende dat deze 
bedragen ontoereikend zijn om de politieke 
doelstellingen en toezeggingen van de EU 
te verwezenlijken, met name ten aanzien 
van de Europa 2020-strategie;

Parlement, een daling van 3,5 % voor de 
vastleggingskredieten en van 3,7 % voor de 
betalingskredieten inhoudt ten opzichte van 
het financieel kader 2007-2013, en 
overeenkomt met een daling van 8,8% in 
vastleggingen en 10% in betalingen ten 
opzichte van het oorspronkelijke voorstel 
van de Europese Commissie, welke 
gebaseerd was op de bevriezing van de 
EU-begroting op het niveau van 2013,
ondanks de toegenomen bevoegdheden van 
de EU na de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon en de uitbreiding 
van de Unie tot 28 lidstaten; overwegende 
dat deze bedragen ontoereikend zijn om de 
politieke doelstellingen en toezeggingen 
van de EU te verwezenlijken, met name ten 
aanzien van de Europa 2020-strategie;

Or. en

Amendement 5
Helga Trüpel
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de jaarlijkse begroting 
van de EU de komende jaren ongeveer 1 % 
van het bbi van de EU zal blijven 
bedragen, wat aanzienlijk lager is dan het 
maximum voor de eigen middelen van
1,29 % van het bbi van de EU voor de 
vastleggingskredieten en van 1,23 % van 
het bbi van de EU voor de 
betalingskredieten, zoals in 1992 werd 
overeengekomen;

C. overwegende dat de jaarlijkse begroting 
van de EU de komende jaren tot ongeveer
1 % van het bni van de EU zal worden
verlaagd, wat aanzienlijk minder is dan het 
maximum voor de eigen middelen van
1,29 % van het bni van de EU voor de 
vastleggingskredieten en van 1,23 % van 
het bni van de EU voor de 
betalingskredieten, zoals in 1992 werd 
overeengekomen;

Or. en
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Amendement 6
Reimer Böge

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de jaarlijkse begroting 
van de EU de komende jaren ongeveer 1 % 
van het bbi van de EU zal blijven 
bedragen, wat aanzienlijk lager is dan het 
maximum voor de eigen middelen van 
1,29 % van het bbi van de EU voor de 
vastleggingskredieten en van 1,23 % van 
het bbi van de EU voor de 
betalingskredieten, zoals in 1992 werd 
overeengekomen;

C. overwegende dat de jaarlijkse begroting 
van de EU de komende jaren ongeveer 1 % 
van het bni van de EU zal blijven 
bedragen, wat aanzienlijk lager is dan het 
maximum voor de eigen middelen van 
1,29 % van het bni van de EU voor de 
vastleggingskredieten en van 1,23 % van 
het bni van de EU voor de 
betalingskredieten zoals vastgesteld in
20101 a;

__________________
1 a Neerwaartse aanpassing van de 
plafonds voor de eigen middelen van 
respectievelijk 1,31 % en 1,24 % van het 
bni van de EU zoals besloten door de 
Europese Raad in 2007 (PB L 163 van 
23.06.2007, blz.17), na het besluit om 
IGDFI in de berekening van de eigen 
middelen op te nemen, PB C 121 van 
19.04.2011, blz. 41.

Or. en

Amendement 7
Helga Trüpel
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het Parlement, dat de 
door de Europese Raad goedgekeurde
totale MFK-bedragen niet kan wijzigen, 
met succes heeft onderhandeld over de 
opname van diverse nieuwe cruciale

D. overwegende dat het Parlement door 
zijn wetgevende bevoegdheden niet 
volledig te benutten, waaronder het 
onthouden van zijn goedkeuring, het 
zichzelf onmogelijk heeft gemaakt de door 
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bepalingen die eraan zullen bijdragen dat 
het nieuwe financieel kader en de nieuwe 
jaarlijkse EU-begrotingen operationeler, 
samenhangender en transparanter worden, 
beter tegemoetkomen aan de behoeften van 
de EU-burgers en dat de maxima van het 
MFK ten volle worden benut; overwegende 
dat deze bepalingen met name betrekking 
hebben op de nieuwe regelingen voor de 
herziening van het MFK, flexibiliteit, eigen 
middelen en de eenheid en transparantie 
van de EU-begroting;

de Europese Raad opgelegde totale MFK-
bedragen aan te vechten, en met 
gedeeltelijk succes heeft onderhandeld 
over de opname van diverse nieuwe niet-
budgettaire bepalingen die eraan zullen 
bijdragen dat het nieuwe financieel kader 
en de nieuwe jaarlijkse EU-begrotingen 
operationeler en transparanter worden, 
beter tegemoetkomen aan de behoeften van 
de EU-burgers en dat de maxima van het 
MFK bijna ten volle worden benut;
overwegende dat deze bepalingen met 
name betrekking hebben op de nieuwe 
regelingen voor de herziening van het 
MFK, flexibiliteit, eigen middelen en de 
eenheid en transparantie van de EU-
begroting;

Or. en

Amendement 8
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het Parlement, dat de
door de Europese Raad goedgekeurde 
totale MFK-bedragen niet kan wijzigen, 
met succes heeft onderhandeld over de 
opname van diverse nieuwe cruciale
bepalingen die eraan zullen bijdragen dat 
het nieuwe financieel kader en de nieuwe 
jaarlijkse EU-begrotingen operationeler, 
samenhangender en transparanter worden, 
beter tegemoetkomen aan de behoeften van 
de EU-burgers en dat de maxima van het 
MFK ten volle worden benut; overwegende 
dat deze bepalingen met name betrekking 
hebben op de nieuwe regelingen voor de 
herziening van het MFK, flexibiliteit, eigen 
middelen en de eenheid en transparantie 
van de EU-begroting;

D. overwegende dat het Parlement, dat de 
door de Europese Raad goedgekeurde 
totale MFK-bedragen niet kan wijzigen, 
met succes heeft onderhandeld over de 
opname van nieuwe bepalingen die eraan 
zullen bijdragen dat het nieuwe financieel 
kader en de nieuwe jaarlijkse EU-
begrotingen operationeler, 
samenhangender en transparanter worden, 
beter tegemoetkomen aan de behoeften van 
de EU-burgers en dat de maxima van het 
MFK ten volle worden benut; overwegende 
dat deze bepalingen met name betrekking 
hebben op de nieuwe regelingen voor de 
herziening van het MFK, flexibiliteit en de 
eenheid en transparantie van de EU-
begroting;
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Or. en

Amendement 9
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het Parlement, dat de 
door de Europese Raad goedgekeurde
totale MFK-bedragen niet kan wijzigen, 
met succes heeft onderhandeld over de 
opname van diverse nieuwe cruciale 
bepalingen die eraan zullen bijdragen dat 
het nieuwe financieel kader en de nieuwe 
jaarlijkse EU-begrotingen operationeler, 
samenhangender en transparanter worden, 
beter tegemoetkomen aan de behoeften van 
de EU-burgers en dat de maxima van het 
MFK ten volle worden benut; overwegende 
dat deze bepalingen met name betrekking 
hebben op de nieuwe regelingen voor de 
herziening van het MFK, flexibiliteit, eigen 
middelen en de eenheid en transparantie 
van de EU-begroting;

D. overwegende dat het Parlement, dat de 
door de Europese Raad vastgestelde totale 
MFK-bedragen niet kan wijzigen, zich 
gericht heeft op de verbetering van de 
uitvoering van het MFK door met succes
te onderhandelen over de opname van 
diverse nieuwe cruciale bepalingen die 
eraan zullen bijdragen dat het nieuwe 
financieel kader en de nieuwe jaarlijkse 
EU-begrotingen operationeler, 
samenhangender en transparanter worden, 
beter tegemoetkomen aan de behoeften van 
de EU-burgers en dat de maxima van het 
MFK ten volle worden benut; overwegende 
dat deze bepalingen met name betrekking 
hebben op de nieuwe regelingen voor de 
herziening van het MFK, flexibiliteit, eigen 
middelen en de eenheid en transparantie 
van de EU-begroting;

Or. en

Amendement 10
Emer Costello

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het Parlement, dat de 
door de Europese Raad goedgekeurde
totale MFK-bedragen niet kan wijzigen, 
met succes heeft onderhandeld over de 

D. overwegende dat het Parlement, dat de 
door de Europese Raad overeengekomen
totale MFK-bedragen op politieke gronden
niet kan wijzigen, met succes heeft 
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opname van diverse nieuwe cruciale 
bepalingen die eraan zullen bijdragen dat 
het nieuwe financieel kader en de nieuwe 
jaarlijkse EU-begrotingen operationeler, 
samenhangender en transparanter worden, 
beter tegemoetkomen aan de behoeften van 
de EU-burgers en dat de maxima van het 
MFK ten volle worden benut; overwegende 
dat deze bepalingen met name betrekking 
hebben op de nieuwe regelingen voor de 
herziening van het MFK, flexibiliteit, eigen 
middelen en de eenheid en transparantie 
van de EU-begroting;

onderhandeld over de opname van diverse 
nieuwe cruciale bepalingen die eraan 
zullen bijdragen dat het nieuwe financieel 
kader en de nieuwe jaarlijkse EU-
begrotingen operationeler, 
samenhangender en transparanter worden, 
beter tegemoetkomen aan de behoeften van 
de EU-burgers en dat de maxima van het 
MFK ten volle worden benut; overwegende 
dat deze bepalingen met name betrekking 
hebben op de nieuwe regelingen voor de 
herziening van het MFK, flexibiliteit, eigen 
middelen en de eenheid en transparantie 
van de EU-begroting;

Or. en

Amendement 11
Helga Trüpel
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het Parlement op 
19 november 2013 heeft ingestemd met de 
nieuwe MFK-verordening en zijn 
goedkeuring heeft verleend aan het nieuwe 
Interinstitutioneel Akkoord, en dit pas 
nadat de Raad had voldaan aan de 
voorwaarden die zijn vermeld in zijn 
resolutie van 3 juli 2013, onder meer de 
goedkeuring van 11,2 miljard EUR extra 
betalingskredieten voor 2013;

E. overwegende dat het Parlement op 
19 november 2013 heeft ingestemd met de 
nieuwe MFK-verordening en zijn 
goedkeuring heeft verleend aan het nieuwe 
Interinstitutioneel Akkoord, en dit pas 
nadat de Raad gedeeltelijk had voldaan aan 
de voorwaarden die zijn vermeld in zijn 
resolutie van 3 juli 2013, onder meer de 
goedkeuring van 11,2 miljard EUR extra 
betalingskredieten voor 2013; 
overwegende dat de 
oprichtingsvergadering van de groep op 
hoog niveau Eigen Middelen nog niet 
heeft plaatsgevonden hoewel het ten tijde 
van de formele goedkeuring van de MFK-
verordening bijeen zou moeten zijn 
geroepen, met als taak alle aspecten van 
de hervorming van het stelsel van eigen 
middelen te bestuderen;
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Or. en

Amendement 12
Reimer Böge

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het Parlement op 
19 november 2013 heeft ingestemd met de
nieuwe MFK-verordening en zijn 
goedkeuring heeft verleend aan het nieuwe 
Interinstitutioneel Akkoord, en dit pas 
nadat de Raad had voldaan aan de 
voorwaarden die zijn vermeld in zijn 
resolutie van 3 juli 2013, onder meer de 
goedkeuring van 11,2 miljard EUR extra 
betalingskredieten voor 2013;

E. Overwegende, overeenkomstig het 
leidende beginsel dat "er geen akkoord is 
zolang niet over alles een akkoord is 
bereikt", dat het Parlement op 19 november 
2013 heeft ingestemd met de nieuwe MFK-
verordening en zijn goedkeuring heeft 
verleend aan het nieuwe Interinstitutioneel 
Akkoord, en dit pas nadat de Raad had 
voldaan aan de voorwaarden die zijn 
vermeld in zijn resolutie van 3 juli 2013, 
onder meer de goedkeuring van 
11,2 miljard EUR extra betalingskredieten 
voor 2013;

Or. en

Amendement 13
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de nog niet 
gehonoreerde betalingsaanvragen die na 
31 oktober 2013 ontvangen en naar 2014 
overgedragen zijn, voor het structuur- en 
cohesiebeleid alleen al 23 miljard EUR 
bedragen, en aanzienlijke extra druk zal
leggen op het reeds zeer lage plafond voor 
betalingskredieten;

Or. en
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Amendement 14
Helga Trüpel
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de Raad geen 
vorderingen heeft gemaakt inzake de 
dringende hervorming van het huidige 
stelsel voor de financiering van de EU-
begroting, ondanks de ambitieuze 
voorstellen van de Commissie om uit de 
impasse te geraken die het gevolg is van 
het feit dat er geen echt stelsel van eigen 
middelen bestaat;

F. overwegende dat de Raad geen 
vorderingen heeft gemaakt inzake de 
dringende hervorming van het huidige 
stelsel voor de financiering van de EU-
begroting, en daarmee indruist tegen de 
geest van het Verdrag van Lissabon,
ondanks de ambitieuze voorstellen van de 
Commissie om uit de impasse te geraken 
die het gevolg is van het feit dat er geen 
echt stelsel van eigen middelen bestaat;

Or. en

Amendement 15
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de Raad geen 
vorderingen heeft gemaakt inzake de 
dringende hervorming van het huidige 
stelsel voor de financiering van de EU-
begroting, ondanks de ambitieuze 
voorstellen van de Commissie om uit de 
impasse te geraken die het gevolg is van 
het feit dat er geen echt stelsel van eigen 
middelen bestaat;

F. overwegende dat de Raad geen 
vorderingen heeft gemaakt inzake de 
dringende hervorming van het huidige 
stelsel voor de financiering van de EU-
begroting, ondanks de ambitieuze 
voorstellen van de Commissie om niet 
alleen uit de impasse te geraken die het 
gevolg is van het feit dat er geen echt 
stelsel van eigen middelen bestaat, maar 
ook om het stelsel van de financiering van 
de EU-begroting eenvoudiger, eerlijker en 
transparanter voor de EU-burger te 
maken;
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Or. en

Amendement 16
Helga Trüpel
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. betreurt ten zeerste dat er zowel tijdens 
de procedure om tot het akkoord over het
MFK 2014-2020 te komen als tijdens het 
politieke debat over deze onderhandelingen 
absoluut geen sprake was van een 
gemeenschappelijke visie over de EU-
begroting en dat niet werd 
tegemoetgekomen aan de grotere rol en 
prerogatieven van het Parlement die in het 
Verdrag van Lissabon zijn vastgesteld; acht 
het daarom uitermate belangrijk dat in dit 
verslag de nodige politieke en institutionele 
lessen worden getrokken, die als basis 
kunnen dienen voor de voorbereiding van 
toekomstige onderhandelingen, met name 
over de herziening van het MFK na de 
Europese verkiezingen, waarmee de 
Commissie uiterlijk eind 2016 moet 
beginnen;

1. betreurt ten zeerste dat er zowel tijdens 
de procedure om tot het akkoord over het
MFK 2014-2020 te komen als tijdens het 
politieke debat over deze onderhandelingen 
absoluut geen sprake was van een
gemeenschappelijke visie over de EU-
begroting; benadrukt dat het Parlement
niet bereid was om zijn wetgevende 
bevoegdheid te gebruiken, met inbegrip 
van de mogelijkheid zijn goedkeuring niet 
te verlenen, zoals vastgesteld in het 
Verdrag van Lissabon, en met een 
overweldigende meerderheid zowel de 
MFK-verordening als het IIA heeft 
aangenomen, zonder opnieuw over de 
reeds door de Europese Raad vastgestelde 
punten te onderhandelen; is dan ook van 
mening dat zowel de Raad als het 
Parlement als medewetgevers de
verantwoordelijkheid voor zowel de 
politieke als de institutionele gevolgen van 
het eindakkoord zal nemen; acht het 
daarom uitermate belangrijk dat in dit 
verslag de nodige politieke en institutionele 
lessen worden getrokken, die als basis 
kunnen dienen voor de voorbereiding van 
toekomstige onderhandelingen, met name 
over de herziening van het MFK na de 
Europese verkiezingen, waarmee de 
Commissie uiterlijk eind 2016 moet 
beginnen;

Or. en
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Amendement 17
Ingeborg Gräßle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. betreurt ten zeerste dat er zowel tijdens 
de procedure om tot het akkoord over het 
MFK 2014-2020 te komen als tijdens het 
politieke debat over deze onderhandelingen
absoluut geen sprake was van een 
gemeenschappelijke visie over de EU-
begroting en dat niet werd 
tegemoetgekomen aan de grotere rol en 
prerogatieven van het Parlement die in het 
Verdrag van Lissabon zijn vastgesteld; acht 
het daarom uitermate belangrijk dat in dit 
verslag de nodige politieke en institutionele 
lessen worden getrokken, die als basis 
kunnen dienen voor de voorbereiding van 
toekomstige onderhandelingen, met name 
over de herziening van het MFK na de 
Europese verkiezingen, waarmee de 
Commissie uiterlijk eind 2016 moet 
beginnen;

1. is van oordeel dat zowel tijdens de 
procedure om tot het akkoord over het 
MFK 2014-2020 te komen als tijdens het 
politieke debat over deze onderhandelingen
er sprake was van zeer verschillende 
benaderingen met betrekking tot de EU-
begroting en de grotere rol en 
prerogatieven van het Parlement op grond 
van het Verdrag van Lissabon; acht het 
daarom uitermate belangrijk dat in dit 
verslag de nodige politieke en institutionele 
lessen worden getrokken, die als basis 
kunnen dienen voor de voorbereiding van 
toekomstige onderhandelingen, met name 
over de herziening van het MFK na de 
Europese verkiezingen, waarmee de 
Commissie uiterlijk eind 2016 moet 
beginnen;

Or. en

Amendement 18
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. betreurt ten zeerste dat er zowel tijdens 
de procedure om tot het akkoord over het 
MFK 2014-2020 te komen als tijdens het 
politieke debat over deze onderhandelingen 
absoluut geen sprake was van een 
gemeenschappelijke visie over de EU-
begroting en dat niet werd 
tegemoetgekomen aan de grotere rol en 

1. betreurt ten zeerste dat er zowel tijdens 
de procedure om tot het akkoord over het 
MFK 2014-2020 te komen als tijdens het 
politieke debat over deze onderhandelingen 
absoluut geen sprake was van een 
gemeenschappelijke visie over de EU-
begroting en -prioriteiten en dat niet werd 
tegemoetgekomen aan de grotere rol en 
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prerogatieven van het Parlement die in het 
Verdrag van Lissabon zijn vastgesteld; acht 
het daarom uitermate belangrijk dat in dit 
verslag de nodige politieke en institutionele 
lessen worden getrokken, die als basis 
kunnen dienen voor de voorbereiding van 
toekomstige onderhandelingen, met name 
over de herziening van het MFK na de 
Europese verkiezingen, waarmee de 
Commissie uiterlijk eind 2016 moet 
beginnen;

prerogatieven van het Parlement die in het 
Verdrag van Lissabon zijn vastgesteld; acht 
het daarom uitermate belangrijk dat in dit 
verslag de nodige politieke en institutionele 
lessen worden getrokken, die als basis 
kunnen dienen voor de voorbereiding van 
toekomstige onderhandelingen, met name 
over de herziening van het MFK na de 
Europese verkiezingen, waarmee de 
Commissie uiterlijk eind 2016 moet 
beginnen;

Or. en

Amendement 19
Reimer Böge

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. betreurt ten zeerste dat er zowel tijdens 
de procedure om tot het akkoord over het 
MFK 2014-2020 te komen als tijdens het 
politieke debat over deze onderhandelingen 
absoluut geen sprake was van een 
gemeenschappelijke visie over de EU-
begroting en dat niet werd 
tegemoetgekomen aan de grotere rol en 
prerogatieven van het Parlement die in het 
Verdrag van Lissabon zijn vastgesteld; acht 
het daarom uitermate belangrijk dat in dit 
verslag de nodige politieke en institutionele 
lessen worden getrokken, die als basis 
kunnen dienen voor de voorbereiding van 
toekomstige onderhandelingen, met name 
over de herziening van het MFK na de 
Europese verkiezingen, waarmee de 
Commissie uiterlijk eind 2016 moet 
beginnen;

1. betreurt ten zeerste dat er zowel tijdens 
de procedure om tot het akkoord over het 
MFK 2014-2020 te komen als tijdens het 
politieke debat over deze onderhandelingen 
absoluut geen sprake was van een 
gemeenschappelijke visie van de EU-
instellingen over de EU-begroting en dat 
niet werd tegemoetgekomen aan de grotere 
rol en prerogatieven van het Parlement die 
in het Verdrag van Lissabon zijn 
vastgesteld; acht het daarom uitermate 
belangrijk dat in dit verslag de nodige 
politieke en institutionele lessen worden 
getrokken, die als basis kunnen dienen 
voor de voorbereiding van toekomstige 
onderhandelingen, met name over de 
herziening van het MFK na de Europese 
verkiezingen, waarmee de Commissie 
uiterlijk eind 2016 moet beginnen;

Or. en
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Amendement 20
Ingeborg Gräßle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat de begrotingsconsolidatie die 
de lidstaten momenteel doorvoeren, een 
ambitieuzer akkoord over het MFK 2014-
2020 niet heeft bevorderd; betreurt 
evenwel ten zeerste dat deze
onderhandelingen hebben geleid tot een 
grote miskenning van de rol die de EU-
begroting vervult als een belangrijk en 
gemeenschappelijk beleidsinstrument om 
de huidige economische en sociale crisis 
te boven te komen en om de nationale 
inspanningen voor nieuwe groei en 
werkgelegenheid in de gehele EU 
te coördineren en te vergroten;

2. erkent dat de begrotingsconsolidatie die 
de lidstaten momenteel doorvoeren, een 
ambitieuzer akkoord over het MFK 2014-
2020 niet heeft bevorderd; merkt op dat de
onderhandelingen blijk hebben gegeven 
van een brede kloof tussen nettobetalers 
en netto-ontvangers;

Or. en

Amendement 21
Helga Trüpel
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat de begrotingsconsolidatie die 
de lidstaten momenteel doorvoeren, een
ambitieuzer akkoord over het MFK 2014-
2020 niet heeft bevorderd; betreurt 
evenwel ten zeerste dat deze 
onderhandelingen hebben geleid tot een 
grote miskenning van de rol die de EU-
begroting vervult als een belangrijk en 
gemeenschappelijk beleidsinstrument om 
de huidige economische en sociale crisis te 
boven te komen en om de nationale 
inspanningen voor nieuwe groei en 

2. erkent dat de begrotingsconsolidatie die 
de lidstaten momenteel doorvoeren, een
positief en toekomstgericht debat over het 
MFK 2014-2020 niet heeft bevorderd, 
hoewel het de gelegenheid had kunnen 
bieden om schaarse overheidsmiddelen op 
het juiste politieke niveau te bundelen en 
de doelmatigheid van de openbare 
bestedingen te verbeteren; betreurt 
evenwel ten zeerste dat deze 
onderhandelingen hebben geleid tot een 
grote miskenning van de rol die de EU-
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werkgelegenheid in de gehele EU 
te coördineren en te vergroten;

begroting vervult als een belangrijk en 
gemeenschappelijk beleidsinstrument om 
de huidige economische en sociale crisis te 
boven te komen en om de nationale 
inspanningen voor nieuwe groei en
werkgelegenheid in de gehele EU 
te coördineren en te vergroten;

Or. en

Amendement 22
Reimer Böge

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat de begrotingsconsolidatie die 
de lidstaten momenteel doorvoeren, een 
ambitieuzer akkoord over het MFK 2014-
2020 niet heeft bevorderd; betreurt 
evenwel ten zeerste dat deze 
onderhandelingen hebben geleid tot een 
grote miskenning van de rol die de EU-
begroting vervult als een belangrijk en 
gemeenschappelijk beleidsinstrument om 
de huidige economische en sociale crisis te 
boven te komen en om de nationale 
inspanningen voor nieuwe groei en 
werkgelegenheid in de gehele EU 
te coördineren en te vergroten;

2. erkent dat de begrotingsconsolidatie die 
de lidstaten momenteel doorvoeren, een 
ambitieuzer akkoord over het MFK 2014-
2020 onmogelijk heeft gemaakt; betreurt 
evenwel ten zeerste dat deze 
onderhandelingen hebben geleid tot een 
grote miskenning van de rol die de EU-
begroting vervult als een belangrijk en 
gemeenschappelijk beleidsinstrument om 
de huidige economische en sociale crisis te 
boven te komen en om de nationale 
inspanningen voor nieuwe groei en 
werkgelegenheid in de gehele EU 
te coördineren en te vergroten;

Or. en

Amendement 23
Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat de begrotingsconsolidatie die 2. erkent dat de begrotingsconsolidatie die 



AM\1020127NL.doc 17/67 PE529.801v01-00

NL

de lidstaten momenteel doorvoeren, een 
ambitieuzer akkoord over het MFK 2014-
2020 niet heeft bevorderd; betreurt 
evenwel ten zeerste dat deze 
onderhandelingen hebben geleid tot een 
grote miskenning van de rol die de EU-
begroting vervult als een belangrijk en 
gemeenschappelijk beleidsinstrument om 
de huidige economische en sociale crisis te 
boven te komen en om de nationale 
inspanningen voor nieuwe groei en
werkgelegenheid in de gehele EU te 
coördineren en te vergroten;

de lidstaten momenteel doorvoeren, een 
ambitieuzer akkoord over het MFK 2014-
2020 niet heeft bevorderd; stelt vast dat 
deze onderhandelingen hebben geleid tot 
een grote miskenning van de rol die de EU-
begroting vervult als een belangrijk en 
gemeenschappelijk beleidsinstrument om 
de huidige economische en sociale crisis te 
boven te komen en om de nationale 
inspanningen voor nieuwe groei en 
werkgelegenheid in de gehele EU te 
coördineren en te vergroten;

Or. nl

Amendement 24
Dominique Riquet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat de begrotingsconsolidatie die 
de lidstaten momenteel doorvoeren, een 
ambitieuzer akkoord over het MFK 2014-
2020 niet heeft bevorderd; betreurt 
evenwel ten zeerste dat deze 
onderhandelingen hebben geleid tot een 
grote miskenning van de rol die de EU-
begroting vervult als een belangrijk en 
gemeenschappelijk beleidsinstrument om 
de huidige economische en sociale crisis te
boven te komen en om de nationale 
inspanningen voor nieuwe groei en 
werkgelegenheid in de gehele EU
te coördineren en te vergroten;

2. erkent dat de begrotingsconsolidatie die 
de lidstaten momenteel doorvoeren, een 
ambitieuzer akkoord over het MFK 2014-
2020 niet heeft bevorderd; betreurt 
evenwel ten zeerste dat de rol die de EU-
begroting vervult als een belangrijk en 
gemeenschappelijk beleidsinstrument om 
de huidige economische en sociale crisis te
boeven te komen, niet is erkend; herinnert 
eraan dat de Europese begroting 
grotendeels gericht is op investeringen en
een uniek kader biedt om de gerealiseerde
nationale inspanningen te coördineren en 
te vergroten teneinde in de gehele EU tot 
nieuwe groei te komen, het 
concurrentievermogen te bevorderen en
werkgelegenheid te scheppen;

Or. fr
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Amendement 25
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
on behalf of the Committee on Women's Rights and Gender Equality

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst erop dat de EU-begroting 
rekening moet houden met het 
genderperspectief om een effectief 
beleidsinstrument te worden voor het 
totstandbrengen van duurzame en 
inclusieve groei en werkgelegenheid, met 
name in een moeilijke financiële en 
economische context;

Or. en

Amendement 26
Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is ten zeerste bezorgd over het feit dat 
elk begrotingsdebat in de Raad reeds 
jaren wordt overschaduwd door de logica 
van een „goede opbrengst”; benadrukt dat 
deze situatie grotendeels te wijten is aan 
het huidige stelsel van de EU-
financiering, waarbij ongeveer 85 % van 
de ontvangsten afkomstig is van nationale 
bijdragen en niet van echte eigen 
middelen; is van mening dat een dergelijk 
systeem te veel de nadruk legt op het 
netto-evenwicht tussen de lidstaten en 
heeft geleid tot de gestage invoering van 
complexe en vage kortingen en andere 
correctiemechanismen in het kader van de 
financiering van de EU-begroting;

Schrappen

Or. nl
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Amendement 27
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is ten zeerste bezorgd over het feit dat 
elk begrotingsdebat in de Raad reeds jaren 
wordt overschaduwd door de logica van 
een "goede opbrengst"; benadrukt dat deze 
situatie grotendeels te wijten is aan het 
huidige stelsel van de EU-financiering, 
waarbij ongeveer 85 % van de 
ontvangsten afkomstig is van nationale 
bijdragen en niet van echte eigen 
middelen; is van mening dat een dergelijk 
systeem te veel de nadruk legt op het 
netto-evenwicht tussen de lidstaten en 
heeft geleid tot de gestage invoering van 
complexe en vage kortingen en andere 
correctiemechanismen in het kader van de 
financiering van de EU-begroting;

3. is ten zeerste bezorgd over het feit dat 
elk begrotingsdebat in de Raad reeds jaren 
wordt overschaduwd door de logica van 
een "goede opbrengst"; is van mening dat
dit debat al voor de invoering van bni-
middelen gevoerd werd maar dat deze 
bron het debat slechts verder heeft 
vergiftigd en heeft geleid tot de gestage 
invoering van complexe en vage kortingen 
en andere correctiemechanismen in het 
kader van de financiering van de EU-
begroting;

Or. en

Amendement 28
Ingeborg Gräßle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is ten zeerste bezorgd over het feit dat 
elk begrotingsdebat in de Raad reeds jaren 
wordt overschaduwd door de logica van 
een "goede opbrengst"; benadrukt dat deze 
situatie grotendeels te wijten is aan het 
huidige stelsel van de EU-financiering, 
waarbij ongeveer 85 % van de ontvangsten 
afkomstig is van nationale bijdragen en 
niet van echte eigen middelen; is van 

3. wijst erop dat begrotingsdebatten in de 
Raad veelal beïnvloed worden door de 
logica van een "goede opbrengst";
benadrukt dat deze situatie grotendeels te 
wijten is aan het huidige stelsel van de EU-
financiering, waarbij ongeveer 85 % van de 
ontvangsten afkomstig is van nationale 
bijdragen en niet van echte eigen middelen;
is van mening dat een dergelijk systeem te 
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mening dat een dergelijk systeem te veel de 
nadruk legt op het netto-evenwicht tussen 
de lidstaten en heeft geleid tot de gestage 
invoering van complexe en vage kortingen 
en andere correctiemechanismen in het 
kader van de financiering van de EU-
begroting;

veel de nadruk legt op het netto-evenwicht 
tussen de lidstaten en heeft geleid tot de 
gestage invoering van complexe en vage 
kortingen en andere correctiemechanismen 
in het kader van de financiering van 
de EU-begroting;

Or. en

Amendement 29
Helga Trüpel
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is ten zeerste bezorgd over het feit dat 
elk begrotingsdebat in de Raad reeds jaren 
wordt overschaduwd door de logica van 
een "goede opbrengst"; benadrukt dat deze 
situatie grotendeels te wijten is aan het 
huidige stelsel van de EU-financiering, 
waarbij ongeveer 85 % van de ontvangsten 
afkomstig is van nationale bijdragen en 
niet van echte eigen middelen; is van 
mening dat een dergelijk systeem te veel de 
nadruk legt op het netto-evenwicht tussen 
de lidstaten en heeft geleid tot de gestage 
invoering van complexe en vage kortingen 
en andere correctiemechanismen in het 
kader van de financiering van de EU-
begroting;

3. is ten zeerste bezorgd over het feit dat 
elk begrotingsdebat in de Raad reeds jaren 
wordt overschaduwd door de logica van 
een "goede opbrengst" in plaats van de 
logica van de Europese meerwaarde; 
benadrukt dat deze situatie grotendeels te 
wijten is aan het huidige stelsel van de EU-
financiering, waarbij ongeveer 85 % van de 
ontvangsten afkomstig is van nationale 
bijdragen en niet van echte eigen middelen; 
is van mening dat een dergelijk systeem te 
veel de nadruk legt op het netto-evenwicht 
tussen de lidstaten en heeft geleid tot de 
gestage invoering van complexe en vage 
kortingen en andere correctiemechanismen 
in het kader van de financiering van 
de EU-begroting;

Or. en

Amendement 30
Reimer Böge

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. is ten zeerste bezorgd over het feit dat 
elk begrotingsdebat in de Raad reeds jaren 
wordt overschaduwd door de logica van 
een "goede opbrengst"; benadrukt dat deze 
situatie grotendeels te wijten is aan het 
huidige stelsel van de EU-financiering, 
waarbij ongeveer 85 % van de ontvangsten 
afkomstig is van nationale bijdragen en 
niet van echte eigen middelen; is van 
mening dat een dergelijk systeem te veel de 
nadruk legt op het netto-evenwicht tussen 
de lidstaten en heeft geleid tot de gestage 
invoering van complexe en vage kortingen 
en andere correctiemechanismen in het 
kader van de financiering van de EU-
begroting;

3. is ten zeerste bezorgd over het feit dat 
elk begrotingsdebat in de Raad reeds jaren 
wordt overschaduwd door de logica van 
een "goede opbrengst"; benadrukt dat deze 
situatie grotendeels te wijten is aan het 
huidige stelsel van de EU-financiering, 
waarbij ongeveer 74 % van de ontvangsten 
afkomstig is van nationale bijdragen die 
gebaseerd zijn op het bni en niet van echte 
eigen middelen; is van mening dat een 
dergelijk systeem te veel de nadruk legt op 
het netto-evenwicht tussen de lidstaten en 
heeft geleid tot de gestage invoering van 
complexe en vage kortingen en andere 
correctiemechanismen in het kader van de 
financiering van de EU-begroting;

Or. en

Amendement 31
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is ten zeerste bezorgd over het feit dat 
elk begrotingsdebat in de Raad reeds jaren 
wordt overschaduwd door de logica van 
een "goede opbrengst"; benadrukt dat deze 
situatie grotendeels te wijten is aan het 
huidige stelsel van de EU-financiering, 
waarbij ongeveer 85 % van de ontvangsten 
afkomstig is van nationale bijdragen en 
niet van echte eigen middelen; is van 
mening dat een dergelijk systeem te veel de 
nadruk legt op het netto-evenwicht tussen 
de lidstaten en heeft geleid tot de gestage 
invoering van complexe en vage kortingen 
en andere correctiemechanismen in het 
kader van de financiering van de EU-
begroting;

3. is ten zeerste bezorgd over het feit dat 
elk begrotingsdebat in de Raad reeds jaren 
wordt overschaduwd door de logica van 
een "goede opbrengst"; benadrukt dat deze 
situatie grotendeels te wijten is aan het 
huidige stelsel van de EU-financiering, 
waarbij ongeveer 85 % van de ontvangsten 
afkomstig is van nationale bijdragen en 
niet van echte eigen middelen, zoals 
bedoeld in het Verdrag van Rome; is van 
mening dat een dergelijk systeem te veel de 
nadruk legt op het netto-evenwicht tussen 
de lidstaten en heeft geleid tot de gestage 
invoering van complexe en vage kortingen 
en andere correctiemechanismen in het 
kader van de financiering van de EU-
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begroting;

Or. en

Amendement 32
Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat deze logica ook 
overheerste in de wijze waarop de 
Europese Raad op 8 februari 2013 het 
MFK-akkoord heeft goedgekeurd;
betreurt dat dit terug te vinden is in het 
feit dat de nationale toewijzingen, met 
name voor landbouw en het cohesiebeleid, 
op hetzelfde ogenblik zijn vastgesteld;
betreurt met name de vele speciale 
toewijzingen en „cadeaus” die tijdens de 
onderhandelingen onder de staatshoofden 
en regeringsleiders zijn uitgedeeld, en die 
niet gebaseerd zijn op objectieve en 
verifieerbare criteria, maar eerder 
weergeven hoe goed lidstaten kunnen 
onderhandelen, proberen hun nationale 
belangen te beschermen en naar een 
maximale netto-opbrengst streven; laakt 
het gebrek aan transparantie bij de 
totstandkoming van dit akkoord;

Schrappen

Or. nl

Amendement 33
Helga Trüpel
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat deze logica ook 
overheerste in de wijze waarop de 
Europese Raad op 8 februari 2013 het 
MFK-akkoord heeft goedgekeurd; betreurt 
dat dit terug te vinden is in het feit dat de 
nationale toewijzingen, met name voor 
landbouw en het cohesiebeleid, op 
hetzelfde ogenblik zijn vastgesteld; 
betreurt met name de vele speciale 
toewijzingen en "cadeaus" die tijdens de 
onderhandelingen onder de staatshoofden 
en regeringsleiders zijn uitgedeeld, en die 
niet gebaseerd zijn op objectieve en 
verifieerbare criteria, maar eerder 
weergeven hoe goed lidstaten kunnen 
onderhandelen, proberen hun nationale 
belangen te beschermen en naar een 
maximale netto-opbrengst streven; laakt 
het gebrek aan transparantie bij de 
totstandkoming van dit akkoord;

4. is ervan overtuigd dat deze logica ook 
overheerste in de wijze waarop de 
Europese Raad op 8 februari 2013 het 
MFK-akkoord heeft goedgekeurd; acht het 
schadelijk voor het Europees project dat dit 
terug te vinden is in het feit dat de 
nationale toewijzingen, met name voor 
landbouw en het cohesiebeleid, op 
hetzelfde ogenblik zijn vastgesteld, hoewel 
de Europese Raad niet over een 
wetgevende bevoegdheid beschikt op 
grond van het Verdrag van Lissabon; 
betreurt voorts met name de vele speciale 
toewijzingen en "cadeaus" die tijdens de 
onderhandelingen onder de staatshoofden 
en regeringsleiders zijn uitgedeeld, en die 
niet gebaseerd zijn op objectieve en 
verifieerbare criteria, maar eerder 
weergeven hoe goed lidstaten kunnen 
onderhandelen, proberen hun nationale 
belangen te beschermen en naar een 
maximale netto-opbrengst streven; laakt 
het gebrek aan transparantie bij de 
totstandkoming van dit akkoord; wijst er 
echter op dat het Parlement nimmer 
bezwaar heeft gemaakt tegen de 
"cadeaus" die tijdens de 
onderhandelingen uitgedeeld zijn;

Or. en

Amendement 34
Reimer Böge

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat deze logica ook 
overheerste in de wijze waarop de 
Europese Raad op 8 februari 2013 het 
MFK-akkoord heeft goedgekeurd; betreurt 

4. is van mening dat deze logica ook 
overheerste in de wijze waarop de 
Europese Raad op 8 februari 2013 het 
MFK-akkoord heeft goedgekeurd; betreurt 
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dat dit terug te vinden is in het feit dat de 
nationale toewijzingen, met name voor 
landbouw en het cohesiebeleid, op 
hetzelfde ogenblik zijn vastgesteld;
betreurt met name de vele speciale 
toewijzingen en "cadeaus" die tijdens de 
onderhandelingen onder de staatshoofden 
en regeringsleiders zijn uitgedeeld, en die 
niet gebaseerd zijn op objectieve en 
verifieerbare criteria, maar eerder 
weergeven hoe goed lidstaten kunnen 
onderhandelen, proberen hun nationale 
belangen te beschermen en naar een 
maximale netto-opbrengst streven; laakt 
het gebrek aan transparantie bij de 
totstandkoming van dit akkoord;

dat dit terug te vinden is in het feit dat de 
nationale toewijzingen, met name voor de 
twee grote blokken landbouw en het 
cohesiebeleid, op hetzelfde ogenblik zijn 
vastgesteld; betreurt met name de vele 
speciale toewijzingen en "cadeaus" die 
tijdens de onderhandelingen onder de 
staatshoofden en regeringsleiders zijn 
uitgedeeld, en die niet gebaseerd zijn op 
objectieve en verifieerbare criteria, maar 
eerder weergeven hoe goed lidstaten 
kunnen onderhandelen, proberen hun 
nationale belangen te beschermen en naar 
een maximale netto-opbrengst streven;
laakt het gebrek aan transparantie bij de 
totstandkoming van dit akkoord en de 
onwil van de Raad en de Commissie om 
het Parlement van alle betreffende 
documenten te voorzien;

Or. en

Amendement 35
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat deze logica ook 
overheerste in de wijze waarop de 
Europese Raad op 8 februari 2013 het 
MFK-akkoord heeft goedgekeurd; betreurt 
dat dit terug te vinden is in het feit dat de 
nationale toewijzingen, met name voor 
landbouw en het cohesiebeleid, op 
hetzelfde ogenblik zijn vastgesteld;
betreurt met name de vele speciale 
toewijzingen en "cadeaus" die tijdens de 
onderhandelingen onder de staatshoofden 
en regeringsleiders zijn uitgedeeld, en die 
niet gebaseerd zijn op objectieve en 
verifieerbare criteria, maar eerder 
weergeven hoe goed lidstaten kunnen 
onderhandelen, proberen hun nationale 

4. is van mening dat deze logica ook 
overheerste in de wijze waarop de 
Europese Raad op 8 februari 2013 het 
MFK-akkoord heeft goedgekeurd; betreurt 
dat dit terug te vinden is in het feit dat de 
nationale toewijzingen, met name voor 
landbouw en het cohesiebeleid, op 
hetzelfde ogenblik zijn vastgesteld;
betreurt met name de vele speciale 
toewijzingen en "cadeaus" die tijdens de 
onderhandelingen onder de staatshoofden 
en regeringsleiders zijn uitgedeeld,
waarvan het aantal een hoogtepunt 
bereikt in de conclusies van de Europese 
Raad van 8 februari 2013 en die niet 
gebaseerd zijn op objectieve en 
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belangen te beschermen en naar een 
maximale netto-opbrengst streven; laakt
het gebrek aan transparantie bij de 
totstandkoming van dit akkoord;

verifieerbare criteria, maar eerder 
weergeven hoe goed lidstaten kunnen 
onderhandelen, proberen hun nationale 
belangen te beschermen en naar een 
maximale netto-opbrengst streven; laakt de 
ondoorzichtigheid bij de totstandkoming 
van dit akkoord; beklemtoont dat de 
eindafrekening van 27 afzonderlijke 
nationale overwinningen allesbehalve een 
succes is voor Europa;

Or. en

Amendement 36
Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat deze logica ook 
overheerste in de wijze waarop de 
Europese Raad op 8 februari 2013 het 
MFK-akkoord heeft goedgekeurd; betreurt 
dat dit terug te vinden is in het feit dat de 
nationale toewijzingen, met name voor 
landbouw en het cohesiebeleid, op 
hetzelfde ogenblik zijn vastgesteld; 
betreurt met name de vele speciale 
toewijzingen en "cadeaus" die tijdens de 
onderhandelingen onder de staatshoofden 
en regeringsleiders zijn uitgedeeld, en die 
niet gebaseerd zijn op objectieve en 
verifieerbare criteria, maar eerder 
weergeven hoe goed lidstaten kunnen 
onderhandelen, proberen hun nationale 
belangen te beschermen en naar een 
maximale netto-opbrengst streven; laakt 
het gebrek aan transparantie bij de 
totstandkoming van dit akkoord;

4. is van mening dat deze logica ook 
overheerste in de wijze waarop de 
Europese Raad op 8 februari 2013 het 
MFK-akkoord heeft goedgekeurd; betreurt 
dat dit terug te vinden is in het feit dat de 
nationale toewijzingen, met name voor 
landbouw en het cohesiebeleid, een 
belangrijk instrument van regionale 
ontwikkeling en werkgelegenheid, op 
hetzelfde ogenblik zijn vastgesteld; 
betreurt met name de vele speciale 
toewijzingen en "cadeaus" die tijdens de 
onderhandelingen onder de staatshoofden 
en regeringsleiders zijn uitgedeeld, en die 
niet gebaseerd zijn op objectieve en 
verifieerbare criteria, maar eerder 
weergeven hoe goed lidstaten kunnen 
onderhandelen, proberen hun nationale 
belangen te beschermen en naar een 
maximale netto-opbrengst streven; laakt 
het gebrek aan transparantie bij de 
totstandkoming van dit akkoord;

Or. lv
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Amendement 37
Ingeborg Gräßle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat deze logica ook 
overheerste in de wijze waarop de 
Europese Raad op 8 februari 2013 het 
MFK-akkoord heeft goedgekeurd; betreurt 
dat dit terug te vinden is in het feit dat de 
nationale toewijzingen, met name voor 
landbouw en het cohesiebeleid, op 
hetzelfde ogenblik zijn vastgesteld; 
betreurt met name de vele speciale 
toewijzingen en "cadeaus" die tijdens de 
onderhandelingen onder de staatshoofden 
en regeringsleiders zijn uitgedeeld, en die 
niet gebaseerd zijn op objectieve en 
verifieerbare criteria, maar eerder 
weergeven hoe goed lidstaten kunnen 
onderhandelen, proberen hun nationale 
belangen te beschermen en naar een 
maximale netto-opbrengst streven; laakt 
het gebrek aan transparantie bij de 
totstandkoming van dit akkoord;

4. is van mening dat deze logica ook 
overheerste in de wijze waarop de 
Europese Raad op 8 februari 2013 het 
MFK-akkoord heeft goedgekeurd; betreurt 
dat dit terug te vinden is in het feit dat de 
nationale toewijzingen, met name voor
landbouw en het cohesiebeleid, op 
hetzelfde ogenblik zijn vastgesteld; heeft 
bezwaar tegen met name de vele speciale 
toewijzingen en "cadeaus" die tijdens de 
onderhandelingen onder de staatshoofden 
en regeringsleiders zijn uitgedeeld, en die 
niet gebaseerd zijn op objectieve en 
verifieerbare criteria, maar eerder 
weergeven hoe goed lidstaten kunnen 
onderhandelen, proberen hun nationale 
belangen te beschermen en naar een 
maximale netto-opbrengst streven; laakt 
het gebrek aan transparantie bij de 
totstandkoming van dit akkoord;

Or. en

Amendement 38
Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verwerpt met klem deze puur 
boekhoudkundige kijk op de EU-
begroting, die geen oog heeft voor de 
Europese toegevoegde waarde, in strijd is 
met het beginsel van EU-solidariteit en de 
huidige en potentiële rol van de EU-
begroting om de economische governance 

Schrappen
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te versterken onderschat; benadrukt dat 
de EU-begroting hoofdzakelijk een 
investeringsbegroting met een groot 
hefboomeffect is en een katalysator voor 
groei en werkgelegenheid in de gehele 
Unie; betreurt bijgevolg dat sommige 
lidstaten de nationale bijdragen aan de 
EU-begroting blijkbaar louter als een kost 
beschouwen die tot een minimum moet 
worden beperkt;

Or. nl

Amendement 39
Ingeborg Gräßle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verwerpt met klem deze puur 
boekhoudkundige kijk op de EU-
begroting, die geen oog heeft voor de 
Europese toegevoegde waarde, in strijd is 
met het beginsel van EU-solidariteit en de 
huidige en potentiële rol van de EU-
begroting om de economische governance 
te versterken onderschat; benadrukt dat de 
EU-begroting hoofdzakelijk een 
investeringsbegroting met een groot 
hefboomeffect is en een katalysator voor 
groei en werkgelegenheid in de gehele 
Unie; betreurt bijgevolg dat sommige 
lidstaten de nationale bijdragen aan de EU-
begroting blijkbaar louter als een kost 
beschouwen die tot een minimum moet 
worden beperkt;

5. benadrukt dat de EU-begroting 
hoofdzakelijk een investeringsbegroting 
met een groot hefboomeffect is en een 
katalysator voor groei en werkgelegenheid 
in de gehele Unie; betreurt het dan ook dat 
sommige lidstaten de nationale bijdragen 
aan de EU-begroting blijkbaar louter als 
een kostenpost beschouwen die tot een 
minimum moet worden beperkt en de 
terugvloeiing uit de EU-begroting als een 
aanvullende inkomstenbron waarover zij 
de vrije beschikking hebben;

Or. en

Amendement 40
Dominique Riquet
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verwerpt met klem deze puur 
boekhoudkundige kijk op de EU-begroting, 
die geen oog heeft voor de Europese 
toegevoegde waarde, in strijd is met het 
beginsel van EU-solidariteit en de huidige 
en potentiële rol van de EU-begroting om 
de economische governance te versterken 
onderschat; benadrukt dat de EU-begroting 
hoofdzakelijk een investeringsbegroting 
met een groot hefboomeffect is en een 
katalysator voor groei en werkgelegenheid 
in de gehele Unie; betreurt bijgevolg dat 
sommige lidstaten de nationale bijdragen 
aan de EU-begroting blijkbaar louter als 
een kost beschouwen die tot een minimum 
moet worden beperkt;

5. verwerpt met klem deze puur 
boekhoudkundige kijk op de EU-begroting, 
die geen oog heeft voor de Europese 
toegevoegde waarde, in strijd is met het 
beginsel van EU-solidariteit en de huidige 
en potentiële rol van de EU-begroting om 
de economische governance te versterken 
onderschat; benadrukt dat de EU-begroting 
hoofdzakelijk een investeringsbegroting 
met een groot hefboomeffect is, door 
projecten mogelijk te maken die zonder 
deze interventie niet of moeilijk tot stand 
zouden komen, en een katalysator voor 
groei, concurrentievermogen en 
werkgelegenheid in de gehele Unie;
betreurt bijgevolg dat sommige lidstaten de 
nationale bijdragen aan de EU-begroting 
blijkbaar louter als een kostenpost
beschouwen die tot een minimum moet 
worden beperkt;

Or. fr

Amendement 41
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verwerpt met klem deze puur 
boekhoudkundige kijk op de EU-begroting, 
die geen oog heeft voor de Europese 
toegevoegde waarde, in strijd is met het 
beginsel van EU-solidariteit en de huidige 
en potentiële rol van de EU-begroting om 
de economische governance te versterken 
onderschat; benadrukt dat de EU-begroting 
hoofdzakelijk een investeringsbegroting 
met een groot hefboomeffect is en een 

5. verwerpt met klem deze puur 
boekhoudkundige kijk op de EU-begroting, 
die geen oog heeft voor de Europese 
toegevoegde waarde, in strijd is met het 
beginsel van EU-solidariteit en de huidige 
en potentiële rol van de EU-begroting om 
de economische governance te versterken 
onderschat; benadrukt dat de EU-begroting 
hoofdzakelijk een investeringsbegroting 
met een groot hefboomeffect is en een 
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katalysator voor groei en werkgelegenheid 
in de gehele Unie; betreurt bijgevolg dat 
sommige lidstaten de nationale bijdragen 
aan de EU-begroting blijkbaar louter als 
een kost beschouwen die tot een minimum 
moet worden beperkt;

katalysator voor groei en werkgelegenheid 
in de gehele Unie; beklaagt zich er dan 
ook over dat sommige lidstaten de 
nationale bijdragen aan de EU-begroting 
blijkbaar louter als een kostenpost
beschouwen die tot een minimum moet 
worden beperkt;

Or. en

Amendement 42
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat de Europese Raad een top-
down benadering heeft gevolgd bij de 
vaststelling van het totale bedrag van het 
MFK 2014-2020, wat op zijn beurt een 
verontrustende discrepantie toont tussen de 
politieke toezeggingen van de Europese 
Raad en zijn terughoudendheid om deze 
adequaat te financieren; is evenwel van 
mening dat dit besluit gebaseerd moet zijn 
op een bottom-up proces, dat voortvloeit 
uit een grondige beoordeling van de 
financiële behoeften en de 
beleidsdoelstellingen van de EU die zijn 
vastgelegd in de meerjarenprogramma's 
van de EU en in het beleid van de 
wetgever;

6. betreurt het ten zeerste dat de Europese 
Raad een top-down benadering heeft 
gevolgd bij de vaststelling van het totale 
bedrag van het MFK 2014-2020, wat op 
zijn beurt een verontrustende discrepantie 
toont tussen de politieke toezeggingen van 
de Europese Raad en zijn 
terughoudendheid om deze adequaat te 
financieren; is evenwel van mening dat dit 
besluit gebaseerd moet zijn op een bottom-
up proces, dat voortvloeit uit een grondige 
beoordeling van de financiële behoeften en 
de beleidsdoelstellingen van de EU die zijn 
vastgelegd in de meerjarenprogramma's 
van de EU en in het beleid van de 
wetgever;

Or. en

Amendement 43
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat de Europese Raad een top-
down benadering heeft gevolgd bij de 
vaststelling van het totale bedrag van het 
MFK 2014-2020, wat op zijn beurt een 
verontrustende discrepantie toont tussen de 
politieke toezeggingen van de Europese 
Raad en zijn terughoudendheid om deze 
adequaat te financieren; is evenwel van 
mening dat dit besluit gebaseerd moet zijn 
op een bottom-up proces, dat voortvloeit 
uit een grondige beoordeling van de 
financiële behoeften en de 
beleidsdoelstellingen van de EU die zijn 
vastgelegd in de meerjarenprogramma's 
van de EU en in het beleid van de 
wetgever;

6. merkt op dat de Europese Raad bij het 
besluit over de totale omvang van het MFK 
2014-2020 een top-downbenadering heeft 
gehanteerd, wat kenmerkend is voor de 
zorgwekkende discrepantie tussen de 
politieke toezeggingen van de Europese 
Raad en zijn terughoudendheid om deze 
toezeggingen op adequate wijze te 
financieren; is evenwel van mening dat dit 
besluit gebaseerd moet zijn op een bottom-
up proces, dat voortvloeit uit een grondige 
beoordeling van de financiële behoeften en 
de beleidsdoelstellingen van de EU die zijn 
vastgelegd in de meerjarenprogramma's 
van de EU en in het beleid van de 
wetgever; benadrukt dat het Europees 
Parlement het vermogen van de Europese 
Raad heeft onderschat om de gevolgen 
van de inwerkingtreding van het Verdrag 
van Lissabon voor de bevoegdheden van 
het Parlement ten aanzien van de 
vaststelling van het MFK te evalueren, en 
om aan deze aanpak vast te houden;

Or. en

Amendement 44
Helga Trüpel
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat de Europese Raad een top-
down benadering heeft gevolgd bij de 
vaststelling van het totale bedrag van het 
MFK 2014-2020, wat op zijn beurt een 
verontrustende discrepantie toont tussen de 
politieke toezeggingen van de Europese 
Raad en zijn terughoudendheid om deze 
adequaat te financieren; is evenwel van 

6. wijst erop dat de Europese Raad een top-
down benadering heeft gevolgd bij de 
vaststelling van het totale bedrag van het 
MFK 2014-2020, wat op zijn beurt een 
verontrustende discrepantie toont tussen de 
politieke toezeggingen van de Europese 
Raad en zijn terughoudendheid om deze 
adequaat te financieren; is evenwel van 
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mening dat dit besluit gebaseerd moet zijn 
op een bottom-up proces, dat voortvloeit 
uit een grondige beoordeling van de 
financiële behoeften en de 
beleidsdoelstellingen van de EU die zijn 
vastgelegd in de meerjarenprogramma's 
van de EU en in het beleid van de 
wetgever;

mening dat dit besluit gebaseerd moet zijn 
op een bottom-up proces, dat voortvloeit 
uit een grondige beoordeling van de 
financiële behoeften en de 
beleidsdoelstellingen van de EU die zijn 
vastgelegd in de meerjarenprogramma's 
van de EU en in het beleid van de 
medewetgevers;

Or. en

Amendement 45
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is er bijgevolg van overtuigd dat elk 
besluit over het financieel kader moet 
worden voorafgegaan door – en gebaseerd 
op – een echt politiek debat over de rol, de 
functie en de toegevoegde waarde van de 
EU-begroting en over de verenigbaarheid 
ervan met de beleids- en operationele 
doelstellingen die aan de Unie zijn 
toevertrouwd; is van mening dat, om de 
kloof te overbruggen tussen de 
uiteenlopende visies over datgene 
waarvoor de EU-begroting staat en wat zij 
kan verwezenlijken, dit debat tijdig moet 
worden georganiseerd en dat niet alleen de 
EU-instellingen en alle nationale 
parlementen, maar ook de hoogste 
politieke niveaus in de lidstaten hierbij 
moeten worden betrokken;

7. is er bijgevolg van overtuigd dat elk 
besluit over het financieel kader moet 
worden voorafgegaan door – en gebaseerd 
op – een echt politiek debat over de rol, de 
functie en de toegevoegde waarde van de 
EU-begroting en over de verenigbaarheid 
ervan met de beleids- en operationele
prioriteiten en doelstellingen die aan de 
Unie zijn toevertrouwd; is van mening dat, 
om de kloof te overbruggen tussen de 
uiteenlopende visies over datgene 
waarvoor de EU-begroting staat en wat zij 
kan verwezenlijken, en met de nadruk op 
het feit dat het MFK een van de grootste 
prikkels vormt om tot een hervorming te 
komen, dit debat tijdig moet worden 
georganiseerd en dat niet alleen de EU-
instellingen en alle nationale parlementen, 
maar ook de hoogste politieke niveaus in 
de lidstaten hierbij moeten worden 
betrokken;

Or. en
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Amendement 46
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is er bijgevolg van overtuigd dat elk 
besluit over het financieel kader moet 
worden voorafgegaan door – en gebaseerd 
op – een echt politiek debat over de rol, de 
functie en de toegevoegde waarde van de 
EU-begroting en over de verenigbaarheid 
ervan met de beleids- en operationele 
doelstellingen die aan de Unie zijn 
toevertrouwd; is van mening dat, om de 
kloof te overbruggen tussen de 
uiteenlopende visies over datgene 
waarvoor de EU-begroting staat en wat zij 
kan verwezenlijken, dit debat tijdig moet 
worden georganiseerd en dat niet alleen de 
EU-instellingen en alle nationale 
parlementen, maar ook de hoogste 
politieke niveaus in de lidstaten hierbij 
moeten worden betrokken;

7. is er dan ook van overtuigd dat elk 
besluit over het financieel kader moet 
worden voorafgegaan door – en gebaseerd 
op – een echt politiek debat over de rol, de 
functie en de meerwaarde van de EU-
begroting en over de verenigbaarheid ervan 
met de politieke strategie van de Unie en 
de aan de Unie toegewezen operationele 
doelstellingen; is van mening dat, om de 
kloof te overbruggen tussen de 
uiteenlopende visies over datgene 
waarvoor de EU-begroting staat en wat zij 
kan verwezenlijken, dit debat tijdig moet 
worden georganiseerd en dat niet alleen de 
EU-instellingen en alle nationale 
parlementen, maar ook de hoogste 
politieke niveaus in de lidstaten hierbij 
moeten worden betrokken;

Or. en

Amendement 47
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de volgende Europese 
Commissie en het volgende Europees 
Parlement zorgvuldig te kijken naar de 
resultaten van de Europa 2020-strategie, 
met name naar de doelstellingen op het 
gebied van werkgelegenheid, en de 
herzieningsclausule te gebruiken om de 
financiële middelen te verhogen teneinde 
de strategie een impuls te geven, waarbij 
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rekening wordt gehouden met het feit dat 
de negatieve effecten van de huidige crisis 
de strategie in gevaar hebben gebracht;

Or. en

Amendement 48
Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is er bovendien van overtuigd dat enkel 
merkbare vooruitgang kan worden 
geboekt na een grondige hervorming van 
de financiering van de EU-begroting, 
waarbij moet worden teruggekeerd naar 
een stelsel van werkelijke, duidelijke, 
eenvoudige en eerlijke eigen middelen;
benadrukt dat dit moet leiden tot de 
invoering van een of meerdere nieuwe 
eigen middelen die het aandeel van op het 
bbi gebaseerde bijdragen aan de EU-
begroting en bijgevolg de last voor de 
nationale schatkist aanzienlijk zullen 
verminderen; herhaalt dat het een grote 
voorstander is van elk proces dat leidt tot 
de hervorming van het huidige oneerlijke, 
ondoorzichtige en complexe stelsel van 
eigen middelen;

Schrappen

Or. nl

Amendement 49
Helga Trüpel
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. is er bovendien van overtuigd dat enkel 
merkbare vooruitgang kan worden geboekt 
na een grondige hervorming van de 
financiering van de EU-begroting, waarbij 
moet worden teruggekeerd naar een stelsel 
van werkelijke, duidelijke, eenvoudige en 
eerlijke eigen middelen; benadrukt dat dit 
moet leiden tot de invoering van een of 
meerdere nieuwe eigen middelen die het 
aandeel van op het bbi gebaseerde 
bijdragen aan de EU-begroting en 
bijgevolg de last voor de nationale 
schatkist aanzienlijk zullen verminderen; 
herhaalt dat het een grote voorstander is 
van elk proces dat leidt tot de hervorming 
van het huidige oneerlijke, ondoorzichtige 
en complexe stelsel van eigen middelen;

8. is er bovendien van overtuigd dat 
merkbare vooruitgang enkel kan worden 
geboekt na een grondige hervorming van 
de financiering van de EU-begroting die de 
letter en de geest van het Verdrag in acht 
neemt, waarbij moet worden teruggekeerd 
naar een stelsel van werkelijke, duidelijke, 
eenvoudige en eerlijke eigen middelen; 
benadrukt dat dit moet leiden tot de 
invoering van een of meerdere nieuwe 
eigen middelen die het aandeel van op het 
bni gebaseerde bijdragen aan de EU-
begroting en bijgevolg de last voor de 
nationale schatkist aanzienlijk zullen 
verminderen; herhaalt dat het een grote 
voorstander is van elk proces dat leidt tot 
de hervorming van het huidige oneerlijke, 
ondoorzichtige en complexe stelsel van 
eigen middelen; benadrukt dat het 
eindakkoord over het stelsel van eigen 
middelen zelfs ingewikkelder, 
ondoorzichtiger en oneerlijker is dan het 
voorgaande en nieuwe kortingen en 
uitzonderingen heeft ingevoerd;

Or. en

Amendement 50
Dominique Riquet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is er bovendien van overtuigd dat enkel 
merkbare vooruitgang kan worden geboekt 
na een grondige hervorming van de 
financiering van de EU-begroting, waarbij 
moet worden teruggekeerd naar een stelsel 
van werkelijke, duidelijke, eenvoudige en 
eerlijke eigen middelen; benadrukt dat dit 
moet leiden tot de invoering van een of 

8. is er bovendien van overtuigd dat enkel 
merkbare vooruitgang kan worden geboekt 
na een grondige hervorming van de 
financiering van de EU-begroting, waarbij 
moet worden teruggekeerd naar een stelsel 
van werkelijke, duidelijke, eenvoudige en 
eerlijke eigen middelen; benadrukt dat dit
enerzijds moet leiden tot de invoering van 
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meerdere nieuwe eigen middelen die het 
aandeel van op het bbi gebaseerde 
bijdragen aan de EU-begroting en 
bijgevolg de last voor de nationale 
schatkist aanzienlijk zullen verminderen;
herhaalt dat het een grote voorstander is 
van elk proces dat leidt tot de hervorming 
van het huidige oneerlijke, ondoorzichtige 
en complexe stelsel van eigen middelen;

een of meerdere nieuwe eigen middelen die 
het aandeel van op het bni gebaseerde 
bijdragen aan de EU-begroting en 
bijgevolg de last voor de nationale 
schatkist aanzienlijk zullen verminderen en 
anderzijds het Parlement een 
controlerecht moet geven ten aanzien van 
deze middelen; herhaalt dat het een grote 
voorstander is van elk proces dat leidt tot 
de hervorming van het stelsel van eigen 
middelen, dat thans gekenmerkt wordt 
door zijn complexiteit, ondoorzichtigheid 
en zijn lage rendement;

Or. fr

Amendement 51
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is er bovendien van overtuigd dat enkel
merkbare vooruitgang kan worden geboekt 
na een grondige hervorming van de 
financiering van de EU-begroting, waarbij 
moet worden teruggekeerd naar een stelsel 
van werkelijke, duidelijke, eenvoudige en 
eerlijke eigen middelen; benadrukt dat dit 
moet leiden tot de invoering van een of 
meerdere nieuwe eigen middelen die het 
aandeel van op het bbi gebaseerde 
bijdragen aan de EU-begroting en 
bijgevolg de last voor de nationale 
schatkist aanzienlijk zullen verminderen;
herhaalt dat het een grote voorstander is 
van elk proces dat leidt tot de hervorming 
van het huidige oneerlijke, ondoorzichtige 
en complexe stelsel van eigen middelen;

8. is er bovendien van overtuigd dat 
merkbare vooruitgang enkel kan worden 
geboekt na een grondige hervorming van 
de financiering van de EU-begroting, 
waarbij moet worden teruggekeerd naar 
een stelsel van werkelijke, duidelijke, 
eenvoudige en eerlijke eigen middelen;
benadrukt dat dit moet leiden tot de 
invoering van een of meerdere nieuwe 
eigen middelen, met het uiteindelijke doel 
om een einde te maken aan op het bni
gebaseerde bijdragen aan de EU-begroting 
en bijgevolg aan de last die de bni-
bijdragen voor de nationale schatkist
betekenen; herhaalt dat het een grote 
voorstander is van elk proces dat leidt tot 
de hervorming van het huidige oneerlijke, 
ondoorzichtige en complexe stelsel van 
eigen middelen;

Or. en
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Amendement 52
Dominique Riquet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. wijst op de tegenstrijdige benadering 
van de lidstaten die, enerzijds de 
bezuinigingen op de nationale openbare 
financiën aanhalen om het bedrag dat 
aan de Europese begroting wordt 
toegewezen zoveel mogelijk te beperken en 
anderzijds zich tegen maatregelen wenden 
die het mogelijk maken deze situatie te 
ondervangen, met name de omschrijving 
van nieuwe eigen middelen en het beroep 
op innovatieve financiële instrumenten; 

Or. fr

Amendement 53
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
on behalf of the Committee on Women's Rights and Gender Equality

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. herinnert eraan dat in het kader van 
de Strategie voor de gelijkheid van 
vrouwen en mannen 2010-2015 is gesteld 
dat het volgende meerjarig financieel 
kader moet voorzien in steun voor de 
uitvoering van de acties die in de strategie 
in het vooruitzicht worden gesteld,

Or. en
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Amendement 54
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
on behalf of the Committee on Women's Rights and Gender Equality

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. is ingenomen met de gezamenlijke 
verklaring van de drie instellingen dat in 
de jaarlijkse begrotingsprocedures die 
voor het MFK 2014-2020 worden 
toegepast, waar nodig, genderelementen 
worden geïntegreerd, waarbij rekening 
wordt gehouden met de wijze waarop het 
algeheel financieel kader van de Unie aan 
meer gendergelijkheid bijdraagt (en voor 
gendermainstreaming zorgt);

Or. en

Amendement 55
Salvador Garriga Polledo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert eraan dat het Parlement als 
eerste EU-instelling zijn visie op het MFK 
2014-2020 heeft gepresenteerd en erop 
heeft gewezen dat de financiering van de 
EU-begroting moet worden hervormd, met 
name in het verslag van zijn 
gespecialiseerde SURE-commissie in juni 
2011; is van mening dat in dit verslag
echte richtsnoeren aan de Commissie 
werden gegeven om haar eigen voorstellen 
over het MFK en de eigen middelen op te 
stellen, en spreekt zijn waardering uit voor 
de regelmatige politieke dialoog die in alle 
fasen van de voorbereiding van dit verslag 
tussen de twee instellingen tot stand is 
gekomen; wijst op de voor de hand 

9. herinnert eraan dat het Parlement als 
eerste EU-instelling zijn visie op het MFK 
2014-2020 heeft gepresenteerd en erop 
heeft gewezen dat de financiering van de 
EU-begroting moet worden hervormd, met 
name in het verslag van zijn 
gespecialiseerde SURE-commissie in juni 
2011; is van mening dat in dit verslag
doeltreffende richtsnoeren aan de 
Commissie werden gegeven om haar eigen 
voorstellen over het MFK en de eigen 
middelen op te stellen; spreekt zijn 
waardering uit voor de regelmatige 
politieke dialoog die in alle fasen van de 
voorbereiding van dit verslag tussen
verschillende EU-commissarissen en het 
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liggende voordelen voor het Parlement van 
een vroegtijdige voorbereiding van alle 
onderhandelingen over het MFK;

Parlement heeft plaatsgevonden en is van 
mening dat deze praktijk verder moet 
worden ontwikkeld tot een meer 
gestructureerde dialoog tussen de twee 
instellingen die aan de indiening van de 
wetgevingsvoorstellen van het MFK 
voorafgaat; wijst op de voor de hand 
liggende voordelen voor het Parlement van 
een vroegtijdige voorbereiding van alle 
onderhandelingen over het MFK;

Or. en

Amendement 56
Reimer Böge

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert eraan dat het Parlement als 
eerste EU-instelling zijn visie op het MFK 
2014-2020 heeft gepresenteerd en erop 
heeft gewezen dat de financiering van de 
EU-begroting moet worden hervormd, met 
name in het verslag van zijn 
gespecialiseerde SURE-commissie in juni 
2011; is van mening dat in dit verslag echte 
richtsnoeren aan de Commissie werden 
gegeven om haar eigen voorstellen over het 
MFK en de eigen middelen op te stellen, en 
spreekt zijn waardering uit voor de 
regelmatige politieke dialoog die in alle 
fasen van de voorbereiding van dit verslag 
tussen de twee instellingen tot stand is 
gekomen; wijst op de voor de hand 
liggende voordelen voor het Parlement van 
een vroegtijdige voorbereiding van alle 
onderhandelingen over het MFK;

9. herinnert eraan dat het Parlement als 
eerste EU-instelling zijn visie op het MFK 
2014-2020 heeft gepresenteerd en erop 
heeft gewezen dat de financiering van de 
EU-begroting moet worden hervormd, met 
name in het verslag van zijn 
gespecialiseerde SURE-commissie in juni 
2011; is van mening dat de vroegtijdige 
bepaling van zijn standpunt eraan heeft 
bijdragen dat het Parlement zich tijdens 
het hele daarop volgende 
onderhandelingsproces als eenheid heeft 
opgesteld; is voorts van mening dat in dit 
verslag echte richtsnoeren aan de 
Commissie werden gegeven om haar eigen 
voorstellen over het MFK en de eigen 
middelen op te stellen, en spreekt zijn 
waardering uit voor de regelmatige 
politieke dialoog die in alle fasen van de 
voorbereiding van dit verslag tussen de 
twee instellingen tot stand is gekomen;
wijst op de voor de hand liggende 
voordelen voor het Parlement van een 
vroegtijdige voorbereiding van alle 
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onderhandelingen over het MFK;

Or. en

Amendement 57
Helga Trüpel
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert eraan dat het Parlement als 
eerste EU-instelling zijn visie op het MFK 
2014-2020 heeft gepresenteerd en erop 
heeft gewezen dat de financiering van de 
EU-begroting moet worden hervormd, met 
name in het verslag van zijn 
gespecialiseerde SURE-commissie in juni 
2011; is van mening dat in dit verslag 
echte richtsnoeren aan de Commissie 
werden gegeven om haar eigen voorstellen 
over het MFK en de eigen middelen op te 
stellen, en spreekt zijn waardering uit voor 
de regelmatige politieke dialoog die in alle 
fasen van de voorbereiding van dit verslag 
tussen de twee instellingen tot stand is 
gekomen; wijst op de voor de hand 
liggende voordelen voor het Parlement van 
een vroegtijdige voorbereiding van alle 
onderhandelingen over het MFK;

9. herinnert eraan dat het Parlement als 
eerste EU-instelling zijn visie op het MFK 
2014-2020 heeft gepresenteerd, met 
inbegrip van een oproep voor "ten minste 
een verhoging van 5 % van de middelen 
voor het volgende MFK", enige positieve 
prioriteiten, en een minimumniveau van 
middelen voor de grootste 
begrotingsposten, en erop heeft gewezen 
dat de financiering van de EU-begroting 
moet worden hervormd, met name in het 
verslag van zijn gespecialiseerde SURE-
commissie in juni 2011 is van mening dat 
in dit verslag echte richtsnoeren aan de 
Commissie werden gegeven om haar eigen 
voorstellen over het MFK en de eigen 
middelen op te stellen, en spreekt zijn 
waardering uit voor de regelmatige 
politieke dialoog die in alle fasen van de 
voorbereiding van dit verslag tussen de 
twee instellingen tot stand is gekomen;
wijst op de voor de hand liggende 
voordelen voor het Parlement van een 
vroegtijdige voorbereiding van alle 
onderhandelingen over het MFK;

Or. en

Amendement 58
Jan Mulder, Anne E. Jensen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert eraan dat het Parlement als 
eerste EU-instelling zijn visie op het MFK 
2014-2020 heeft gepresenteerd en erop 
heeft gewezen dat de financiering van de 
EU-begroting moet worden hervormd, met 
name in het verslag van zijn 
gespecialiseerde SURE-commissie in juni 
2011; is van mening dat in dit verslag
echte richtsnoeren aan de Commissie 
werden gegeven om haar eigen voorstellen 
over het MFK en de eigen middelen op te 
stellen, en spreekt zijn waardering uit voor 
de regelmatige politieke dialoog die in alle 
fasen van de voorbereiding van dit verslag 
tussen de twee instellingen tot stand is 
gekomen; wijst op de voor de hand 
liggende voordelen voor het Parlement van 
een vroegtijdige voorbereiding van alle 
onderhandelingen over het MFK;

9. herinnert eraan dat het Parlement als 
eerste EU-instelling zijn visie op het MFK 
2014-2020 heeft gepresenteerd en erop 
heeft gewezen dat de financiering van de 
EU-begroting moet worden hervormd, met 
name in het verslag van zijn 
gespecialiseerde SURE-commissie in juni 
2011; is van mening dat in dit verslag 
richtsnoeren aan de Commissie werden 
gegeven om haar eigen voorstellen over het 
MFK en de eigen middelen op te stellen, en 
spreekt zijn waardering uit voor de 
regelmatige politieke dialoog die in alle 
fasen van de voorbereiding van dit verslag 
tussen de twee instellingen tot stand is 
gekomen; wijst op de voor de hand 
liggende voordelen voor het Parlement van 
een vroegtijdige voorbereiding van alle 
onderhandelingen over het MFK;

Or. en

Amendement 59
Helga Trüpel
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat hoewel de Europese 
Commissie haar MFK-voorstel op 29 juni 
2011 heeft ingediend en het eigen voorstel 
op 6 juli 2012 heeft gewijzigd, zij het 
voorstel niet op een doelmatige en 
proactieve manier aan het publiek heeft 
bekend gemaakt en daardoor aan de 
nationale regeringen en het Europese 
Parlement de verantwoordelijkheid heeft 
gelaten om het debat te voeren; is 
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bijgevolg van mening dat ook de Europese 
Commissie, met de Europese Raad, de 
Raad en het Parlement verantwoordelijk 
is voor de wijze waarop het debat over de 
MFK-verordening en de IIA gevoerd is; 
benadrukt dat de Europese Commissie 
een grotere proactieve rol had moeten 
spelen tijdens de laatste 
onderhandelingsfase door zijn rol van 
"eerlijke bemiddelaar" naar behoren te 
vervullen;

Or. en

Amendement 60
Ingeborg Gräßle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. herinnert eraan dat, overeenkomstig 
artikel 312 VWEU, de Raad met 
eenparigheid van stemmen de MFK-
verordening vaststelt, na goedkeuring door 
het Europees Parlement, en dat de drie EU-
instellingen "alle maatregelen nemen die 
nodig zijn om de vaststelling te 
vergemakkelijken"; wijst er bijgevolg op 
dat het Verdrag niet voorziet in een 
concrete procedure om het Parlement bij de 
MFK-onderhandelingen te betrekken en 
dat de modaliteiten hiervoor vervolgens, op 
initiatief van het Parlement, in de praktijk 
werden vastgesteld via een aantal 
adhocregelingen die op politiek niveau 
werden overeengekomen;

10. herinnert eraan dat, overeenkomstig 
artikel 312 VWEU, de Raad met 
eenparigheid van stemmen de MFK-
verordening vaststelt, na goedkeuring door 
het Europees Parlement, en dat de drie EU-
instellingen "alle maatregelen nemen die 
nodig zijn om de vaststelling te 
vergemakkelijken"; wijst er bijgevolg op 
dat het Verdrag niet voorziet in een 
concrete procedure om het Parlement bij de 
MFK-onderhandelingen te betrekken en 
dat de modaliteiten hiervoor vervolgens, op 
initiatief van het Parlement, in de praktijk 
werden vastgesteld via een aantal 
adhocregelingen die op politiek niveau 
werden overeengekomen; onderstreept de 
noodzaak om deze werkmethoden te 
heroverwegen, met het oog op een 
toekomstige wijziging van het VWEU;

Or. en
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Amendement 61
Helga Trüpel
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. herinnert eraan dat, overeenkomstig 
artikel 312 VWEU, de Raad met 
eenparigheid van stemmen de MFK-
verordening vaststelt, na goedkeuring door 
het Europees Parlement, en dat de drie EU-
instellingen "alle maatregelen nemen die 
nodig zijn om de vaststelling te 
vergemakkelijken"; wijst er bijgevolg op 
dat het Verdrag niet voorziet in een 
concrete procedure om het Parlement bij de 
MFK-onderhandelingen te betrekken en 
dat de modaliteiten hiervoor vervolgens, op 
initiatief van het Parlement, in de praktijk 
werden vastgesteld via een aantal 
adhocregelingen die op politiek niveau 
werden overeengekomen;

10. herinnert eraan, dat overeenkomstig 
artikel 312 VWEU, de Europese Raad met 
eenparigheid van stemmen een besluit kan 
vaststellen op grond waarvan de Raad met 
gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen kan besluiten bij de vaststelling 
van de MFK-verordening; betreurt het dan 
ook dat het Europees Parlement 
geweigerd dit punt van de Europese Raad 
te betwisten; betreurt het dat de Europese 
Raad geweigerd heeft de "passerelle"-
clausule toe te passen en de Raad met 
eenparigheid van stemmen de MFK-
verordening, na goedkeuring door het 
Europees Parlement, heeft laten 
vaststellen, hoewel de drie EU-instellingen
"alle maatregelen nemen die nodig zijn om 
de vaststelling te vergemakkelijken"; wijst 
er bijgevolg op dat het Verdrag niet 
voorziet in een concrete procedure om het 
Parlement bij de MFK-onderhandelingen te 
betrekken en dat de modaliteiten hiervoor 
vervolgens, op initiatief van het Parlement, 
in de praktijk werden vastgesteld via een 
aantal adhocregelingen die op politiek 
niveau werden overeengekomen;

Or. en

Amendement 62
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. herinnert eraan dat, overeenkomstig 
artikel 312 VWEU, de Raad met 
eenparigheid van stemmen de MFK-
verordening vaststelt, na goedkeuring door 
het Europees Parlement, en dat de drie EU-
instellingen "alle maatregelen nemen die 
nodig zijn om de vaststelling te 
vergemakkelijken"; wijst er bijgevolg op 
dat het Verdrag niet voorziet in een 
concrete procedure om het Parlement bij de 
MFK-onderhandelingen te betrekken en 
dat de modaliteiten hiervoor vervolgens, op 
initiatief van het Parlement, in de praktijk 
werden vastgesteld via een aantal 
adhocregelingen die op politiek niveau 
werden overeengekomen;

10. herinnert eraan dat, overeenkomstig 
artikel 312 VWEU, de Raad met 
eenparigheid van stemmen de MFK-
verordening vaststelt, na goedkeuring door 
het Europees Parlement, en dat de drie EU-
instellingen "alle maatregelen nemen die 
nodig zijn om de vaststelling te 
vergemakkelijken"; wijst er bijgevolg op 
dat het Verdrag niet voorziet in een 
concrete procedure om het Parlement bij de 
MFK-onderhandelingen te betrekken en 
dat de modaliteiten hiervoor vervolgens, op 
initiatief van het Parlement, in de praktijk 
werden vastgesteld via een aantal 
adhocregelingen die op politiek niveau 
werden overeengekomen; merkt op dat het 
Europees Parlement ook zijn eigen rol 
omschreef en spoort het Parlement aan 
van deze ervaring te leren; benadrukt de 
noodzaak van duidelijke en transparante 
mandaten voor de onderhandelingsteams 
van het Parlement;

Or. en

Amendement 63
Ingeborg Gräßle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. betreurt dat, voorafgaand aan het 
akkoord van de Europese Raad van 
8 februari 2013 over het MFK, geen 
betekenisvolle onderhandelingen hebben 
plaatsgevonden tussen het Parlement en de 
Raad; is van mening dat de vele 
bijeenkomsten tussen zijn 
onderhandelingsteam en de opeenvolgende 
Raadsvoorzitters in de marge van de 
desbetreffende bijeenkomsten van de Raad 

11. betreurt dat, voorafgaand aan het 
akkoord van de Europese Raad van 
8 februari 2013 over het MFK, geen 
betekenisvolle onderhandelingen hebben 
plaatsgevonden tussen het Parlement en de 
Raad; is van mening dat de vele 
bijeenkomsten tussen zijn 
onderhandelingsteam en de opeenvolgende 
Raadsvoorzitters in de marge van de 
desbetreffende bijeenkomsten van de Raad 
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algemene zaken, en ook zijn deelname aan 
de informele Raadsbijeenkomsten over het 
MFK, enkel de informatie-uitwisseling 
tussen de Raad en het Parlement hebben 
vergemakkelijkt, maar helaas geen
invloed hebben gehad op de geest, het 
tijdschema of de inhoud van de 
onderhandelingen binnen de Raad; 
betreurt dat zijn standpunten door de 
Raadsdelegaties in ruime mate werden 
genegeerd of verkeerd begrepen;

algemene zaken, en ook zijn deelname aan 
de informele Raadsbijeenkomsten over het 
MFK, enkel de informatie-uitwisseling 
tussen de Raad en het Parlement hebben 
vergemakkelijkt; is dan ook doordrongen 
van de noodzaak voor het Parlement om 
zijn eigen rol in dit proces kritisch tegen 
het licht te houden en te bespreken op 
welke manier zijn invloed op de geest, het 
tijdschema en de inhoud van de 
onderhandelingen binnen de Raad te 
vergroten en hoe het zijn standpunten door 
de Raadsdelegaties in toekomstige 
onderhandelingen kan doen meewegen;

Or. en

Amendement 64
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt het feit dat, ondanks de 
ernstige bezwaren van het Parlement, alle 
opeenvolgende
"onderhandelingspakketten" die de 
verschillende Raadsvoorzitters voorstelden, 
en uiteindelijk ook het akkoord van de 
Europese Raad van 8 februari 2013 over 
het MFK, een aanzienlijk aantal 
wetgevingselementen bevatten die volgens 
de gewone wetgevingsprocedure hadden 
moeten worden goedgekeurd; benadrukt 
dat de wettelijk vereiste eenparigheid in de 
Raad over de MFK-verordening enkel kon 
worden bereikt door vooruit te lopen op 
een aantal belangrijke beleidswijzigingen 
in het sectoraal beleid van de EU, waarbij 
de prerogatieven van het Parlement in het 
kader van de medebeslissing werden 
belemmerd, wat duidelijk in strijd is met de 
Verdragen;

12. herinnert eraan dat, op grond van het 
Verdrag, de Europese Raad geen 
wetgevende bevoegdheden heeft en hekelt 
dan ook het feit dat, ondanks de ernstige 
bezwaren van het Parlement, alle 
opeenvolgende
"onderhandelingspakketten" die de 
verschillende Raadsvoorzitters voorstelden, 
en uiteindelijk ook het akkoord van de 
Europese Raad van 8 februari 2013 over 
het MFK, een aanzienlijk aantal 
wetgevingselementen bevatten die volgens 
de gewone wetgevingsprocedure hadden 
moeten worden goedgekeurd; benadrukt 
dat de wettelijk vereiste eenparigheid in de 
Raad over de MFK-verordening enkel kon 
worden bereikt door vooruit te lopen op 
een aantal belangrijke beleidswijzigingen 
in het sectoraal beleid van de EU, waarbij 
de prerogatieven van het Parlement in het 
kader van de medebeslissing werden 
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belemmerd, wat duidelijk in strijd is met de 
Verdragen;

Or. en

Amendement 65
Dominique Riquet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt het feit dat, ondanks de 
ernstige bezwaren van het Parlement, alle 
opeenvolgende 
"onderhandelingspakketten" die de 
verschillende Raadsvoorzitters voorstelden, 
en uiteindelijk ook het akkoord van de 
Europese Raad van 8 februari 2013 over 
het MFK, een aanzienlijk aantal 
wetgevingselementen bevatten die volgens 
de gewone wetgevingsprocedure hadden 
moeten worden goedgekeurd; benadrukt 
dat de wettelijk vereiste eenparigheid in de 
Raad over de MFK-verordening enkel kon 
worden bereikt door vooruit te lopen op 
een aantal belangrijke beleidswijzigingen 
in het sectoraal beleid van de EU, waarbij 
de prerogatieven van het Parlement in het 
kader van de medebeslissing werden 
belemmerd, wat duidelijk in strijd is met de 
Verdragen;

12. betreurt het feit dat, ondanks de 
ernstige bezwaren van het Parlement, alle 
opeenvolgende 
"onderhandelingspakketten" die de 
verschillende Raadsvoorzitters voorstelden, 
en uiteindelijk ook het akkoord van de 
Europese Raad van 8 februari 2013 over 
het MFK, een aanzienlijk aantal 
wetgevingselementen bevatten die volgens 
de gewone wetgevingsprocedure hadden 
moeten worden goedgekeurd; benadrukt 
dat de wettelijk vereiste eenparigheid in de 
Raad over de MFK-verordening enkel kon 
worden bereikt door vooruit te lopen op 
een aantal belangrijke beleidswijzigingen 
in het sectoraal beleid van de EU, waarbij 
de prerogatieven van het Parlement in het 
kader van de medebeslissing werden 
belemmerd, met name het recht van 
amendement, wat duidelijk in strijd is met 
de Verdragen;

Or. fr

Amendement 66
Reimer Böge

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat de echte 
onderhandelingen over de MFK-
verordening en het IIA pas in maart 2013
zijn gestart, waarbij de onderhandelaars 
van de Raad het MFK-akkoord van de 
Europese Raad als enige referentiepunt 
beschouwden en geen ruimte voor enige 
discussie lieten; benadrukt dat deze 
houding heeft geleid tot de onaanvaardbare 
poging om bepaalde thema's buiten de 
onderhandelingen te houden, waardoor het 
Parlement zich gedwongen zag tot op het 
hoogste politieke niveau te moeten strijden 
voor onderhandelingen van het 
medebeslissingstype over elk artikel van de 
MFK-verordening / het IIA;

13. wijst erop dat de echte 
onderhandelingen over de MFK-
verordening en het IIA pas in mei 2013
zijn gestart, met onderhandelaars van de 
Raad die niet over een formeel mandaat 
beschikten maar in plaats daarvan het 
MFK-akkoord van de Europese Raad als 
enige referentiepunt beschouwden en geen 
ruimte voor enige discussie lieten;
benadrukt dat deze houding niet alleen
heeft geleid tot onnodig verlies van tijd 
maar ook tot de onaanvaardbare poging
van de Raad om bepaalde thema's buiten 
de onderhandelingen te houden, waardoor 
het Parlement zich gedwongen zag tot op 
het hoogste politieke niveau te moeten 
strijden voor onderhandelingen van het 
medebeslissingstype over elk artikel van de 
MFK-verordening / het IIA;

Or. en

Amendement 67
Helga Trüpel
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. herinnert eraan dat de conclusies van 
de Europese Raad moeten worden gezien 
als onderhandelingsrichtsnoeren voor de 
Raad en dat ze geenszins vaste 
standpunten vormen waarover niet kan 
worden onderhandeld met het Parlement; 
dringt aan op een standaardformulering 
die eraan herinnert dat de bepalingen van 
artikel 15, lid 1, VWEU moeten worden 
opgenomen in de conclusies van de 
Europese Raad;

14. acht het gevaarlijk en in strijd met de 
verdragsbepalingen, zoals artikel 15 VEU 
dat bepaalt dat de Europese Raad geen 
wetgevingstaak uitoefent, dat de Europese 
Raad de EU-top gebruikt om aan de Raad 
zijn standpunten en rode lijnen op te 
leggen en daarmee feitelijk een 
wetgevende bevoegdheid schept; is dan 
ook van oordeel dat door niet met het 
Europees Parlement over de rode lijnen 
van de Europese Raad te willen 
onderhandelen, de Raad geweigerd heeft 
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gebruik te maken van zijn wetgevende 
bevoegdheid; benadrukt echter dat het 
Europees Parlement door zijn 
goedkeuring te verlenen, het handelen 
van de Europese Raad en de Raad van 
een democratische legitimatie heeft 
voorzien;

Or. en

Amendement 68
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. herinnert eraan dat de conclusies van 
de Europese Raad moeten worden gezien 
als onderhandelingsrichtsnoeren voor de 
Raad en dat ze geenszins vaste standpunten 
vormen waarover niet kan worden 
onderhandeld met het Parlement; dringt 
aan op een standaardformulering die eraan 
herinnert dat de bepalingen van artikel 15, 
lid 1, VWEU moeten worden opgenomen 
in de conclusies van de Europese Raad;

14. herinnert eraan dat de conclusies van 
de Europese Raad moeten worden gezien 
als onderhandelingsrichtsnoeren voor de 
Raad en dat ze geenszins vaste standpunten 
vormen waarover niet kan worden 
onderhandeld met het Parlement; betreurt 
ten zeerste dat dit probleem de 
onderhandelingen over 
meerjarenprogramma's van de EU heeft 
belast, met name die over het Europees 
Sociaal Fonds en het Europees Fonds 
voor aanpassing aan de globalisering; 
dringt aan op een standaardformulering die 
eraan herinnert dat de bepalingen van 
artikel 15, lid 1, VWEU moeten worden 
opgenomen in de conclusies van de 
Europese Raad;

Or. en

Amendement 69
Salvador Garriga Polledo
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. herinnert eraan dat de conclusies van 
de Europese Raad moeten worden gezien 
als onderhandelingsrichtsnoeren voor de 
Raad en dat ze geenszins vaste standpunten 
vormen waarover niet kan worden 
onderhandeld met het Parlement; dringt 
aan op een standaardformulering die eraan 
herinnert dat de bepalingen van artikel 15, 
lid 1, VWEU moeten worden opgenomen 
in de conclusies van de Europese Raad;

14. herinnert eraan dat de conclusies van 
de Europese Raad moeten worden gezien 
als onderhandelingsrichtsnoeren voor de 
Raad en dat ze geenszins vaste standpunten 
vormen waarover niet kan worden 
onderhandeld met het Parlement; dringt 
aan op een standaardformulering die eraan 
herinnert dat de bepalingen van artikel 15, 
lid 1, VWEU moeten worden opgenomen 
in de conclusies van de Europese Raad, 
waarmee eraan herinnerd wordt dat de 
Europese Raad geen wetgevende taak 
uitoefent; is ervan overtuigd dat, 
niettegenstaande enig politiek besluit van 
de Europese Raad, de onderhandelingen 
over het MFK en de daarmee verband 
houdende meerjarenprogramma's van de 
EU alleen tussen het Parlement en de 
Raad moeten worden gevoerd, zoals 
vastgelegd in het Verdrag;

Or. en

Amendement 70
Emer Costello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. herinnert eraan dat de conclusies van 
de Europese Raad moeten worden gezien
als onderhandelingsrichtsnoeren voor de 
Raad en dat ze geenszins vaste 
standpunten vormen waarover niet kan 
worden onderhandeld met het Parlement;
dringt aan op een standaardformulering die 
eraan herinnert dat de bepalingen van 
artikel 15, lid 1, VWEU moeten worden 
opgenomen in de conclusies van de 

14. herinnert eraan dat de conclusies van 
de Europese Raad gelden als 
onderhandelingsrichtsnoeren voor de Raad 
en dat ze geenszins rode lijnen vormen 
waarover niet kan worden onderhandeld 
met het Parlement; dringt aan op een 
standaardformulering die eraan herinnert 
dat de bepalingen van artikel 15, lid 1, 
VWEU moeten worden opgenomen in de 
conclusies van de Europese Raad;
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Europese Raad;

Or. en

Amendement 71
Helga Trüpel
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat de MFK-bedragen (totale 
bedrag en verdeling per rubriek) zoals 
beslist door de Europese Raad, uiteindelijk 
niet werden betwist door het Parlement,
dat de bijzonder moeilijke economische en 
financiële context ten tijde van dat besluit
erkende; benadrukt evenwel dat dit 
geenszins mag worden beschouwd als een 
precedent en herhaalt zijn standpunt dat de 
MFK-bedragen en elk ander onderdeel van 
het desbetreffende politiek akkoord van de 
Raad onderworpen zijn aan 
onderhandelingen met het Parlement;

16. merkt op dat de MFK-bedragen (totale 
bedrag en verdeling per rubriek) zoals 
beslist door de Europese Raad, werden 
betwist door het Parlement in zijn op 
13 maart 2013 aangenomen resolutie,
vooral vanwege de bijzonder moeilijke 
economische en financiële context ten tijde 
van dat besluit; betreurt het dat het 
Europees Parlement de MFK-bedragen 
uiteindelijk volledig onderschreven heeft 
door zijn formele goedkeuring te 
verlenen; benadrukt evenwel dat dit 
geenszins mag worden beschouwd als een 
precedent en herhaalt zijn standpunt dat de 
MFK-bedragen en elk ander onderdeel van 
het desbetreffende politiek akkoord van de 
Raad onderworpen zijn aan 
onderhandelingen met het Parlement;

Or. en

Amendement 72
Helga Trüpel
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat de modaliteiten van 17. benadrukt dat de modaliteiten van 
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toekomstige onderhandelingen over het 
MFK aanzienlijk moeten worden verbeterd 
om tijdens de onderhandelingen impasses 
te vermijden en kostbare tijd en middelen 
te sparen; is van mening dat deze 
modaliteiten formeel moeten worden 
vastgelegd in een overeenkomst op het 
hoogste politieke niveau, waarbij rekening 
wordt gehouden met de tekortkomingen 
van de recente onderhandelingen en 
waarbij de rol en de prerogatieven van het 
Parlement, die zijn vastgelegd in het EU-
Verdrag, ten volle zijn gewaarborgd; is van 
mening dat deze procedure uiteindelijk 
moet worden opgenomen in het IIA zelf, 
zoals voor de begrotingsprocedure het 
geval is;

toekomstige onderhandelingen over het 
MFK aanzienlijk moeten worden verbeterd 
om tijdens de onderhandelingen impasses 
te vermijden en kostbare tijd en middelen 
te sparen; is van mening dat deze 
modaliteiten formeel moeten worden 
vastgelegd in een overeenkomst op het 
hoogste politieke niveau, waarbij rekening 
wordt gehouden met de tekortkomingen 
van de recente onderhandelingen en 
waarbij de rol en de prerogatieven van het 
Parlement, die zijn vastgelegd in het EU-
Verdrag, ten volle zijn gewaarborgd, 
waaronder de mogelijkheid om zijn 
goedkeuring niet te verlenen; is van 
mening dat deze procedure uiteindelijk 
moet worden opgenomen in het IIA zelf, 
zoals voor de begrotingsprocedure het 
geval is;

Or. en

Amendement 73
Helga Trüpel
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is ervan overtuigd dat de 
eenparigheidsregel in de Raad betekent dat 
het akkoord de kleinste gemene deler 
weergeeft, waarbij er moet worden naar 
gestreefd het veto van ook maar één 
lidstaat te vermijden; benadrukt dat de 
goedkeuring van de MFK-verordening met 
een gekwalificeerde meerderheid niet 
alleen een afstemming zou betekenen op de 
gewone wetgevingsprocedure, die voor 
vrijwel alle meerjarenprogramma's van de 
EU geldt, maar ook op de jaarlijkse 
procedure voor de vaststelling van de EU-
begroting; is van mening dat dit kan 
worden verwezenlijkt door gebruik te 

18. is ervan overtuigd dat de 
eenparigheidsregel in de Raad betekent dat 
het akkoord de kleinste gemene deler 
weergeeft, waarbij er moet worden naar 
gestreefd het veto van ook maar één 
lidstaat te vermijden; benadrukt dat de 
goedkeuring van de MFK-verordening met 
een gekwalificeerde meerderheid niet 
alleen een afstemming zou betekenen op de 
gewone wetgevingsprocedure, die voor 
vrijwel alle meerjarenprogramma's van de 
EU geldt, maar ook op de jaarlijkse 
procedure voor de vaststelling van de EU-
begroting; is van mening dat dit kan 
worden verwezenlijkt door gebruik te 
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maken van de "passerelle"-clausule in 
artikel 312, en dat deze kwestie verder
moet worden behandeld bij een 
toekomstige herziening van het Verdrag;

maken van de "passerelle"-clausule in 
artikel 312, en dat deze kwestie moet 
worden afgehandeld bij een toekomstige 
herziening van het Verdrag;

Or. en

Amendement 74
Reimer Böge

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. wijst erop dat er enorm veel 
informatie-uitwisseling en coördinatie in 
het Parlement nodig is om de consistentie 
te waarborgen in de parallelle 
onderhandelingen over het MFK en de 
rechtsgrondslagen van meer dan 
60 meerjarenprogramma's;  is ervan 
overtuigd dat het Parlement een beter 
akkoord had kunnen sluiten als de
procedures ontvlochten waren, aangezien 
er dan minder druk op de MFK-
onderhandelaars zou zijn geweest om een 
akkoord te sluiten teneinde de 
wetgevingscommissies voldoende tijd te 
gunnen voor het afronden van de 
onderhandelingen; is dan ook van mening 
dat de verschillende mogelijkheden 
moeten worden onderzocht voor de 
aanpassing van de duur van zowel de 
MFK- als de meerjarenprogramma's, om 
de coördinatie-inspanning voor de 
toekomst te beperken;

Or. en

Amendement 75
Frédéric Daerden, Pervenche Berès
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. betreurt het besluit van het 
Europees Parlement om in de 
onderhandelingen met de Raad over de 
rechtsgrondslagen niet volledig gebruik te 
maken van de mogelijkheden die de 
gewone wetgevingsprocedure biedt; is in 
dit verband van mening dat bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan 
gevallen waarvoor is vastgesteld dat een 
wetgevingsvoorstel binnen het 
bevoegdheidsgebied van meer dan één 
commissie valt; is van mening dat in deze 
bijzondere gevallen het mandaat voor de 
onderhandelingen met de Raad moet 
worden verkregen van de plenaire 
vergadering om op brede steun te kunnen 
rekenen, de onderhandelingspositie van 
het Europees Parlement te versterken en 
transparantie te garanderen;

Or. en

Amendement 76
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. is van mening dat, hoewel de 
overeenkomsten waarover wordt 
onderhandeld met de Raad de kans 
moeten krijgen om in de plenaire 
vergaderingen op soepele wijze te worden 
aangenomen, dit niet mag gebeuren tegen 
de prijs dat de plenaire vergadering geen 
enkele mogelijkheid heeft om 
amendementen op de overeengekomen 
teksten in te dienen; is van mening dat 
deze procedures alleen kunnen worden 



AM\1020127NL.doc 53/67 PE529.801v01-00

NL

toegepast wanneer er een zeer brede 
politieke consensus bestaat over de 
overeengekomen tekst; verzoekt de 
bevoegde commissie daarom de 
mogelijkheid te onderzoeken om de 
bepalingen van artikel 138 van het 
Reglement toe te passen op akkoorden in 
eerste en tweede lezing;

Or. en

Amendement 77
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. stelt voor dat, indien het 
Verdrag ongewijzigd blijft, het Europees 
Parlement in de volgende 
onderhandelingen over het MFK de 
MFK-verordening en 
wetgevingsvoorstellen in het kader van de 
verschillende meerjarenprogramma's als 
één enkel pakket benadert, zoals het dat 
met succes heeft gedaan in het geval van 
mechanisme voor het toezichtsysteem;

Or. en

Amendement 78
Reimer Böge

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verklaart dat het van plan is ervoor te 
zorgen dat alle nieuwe bepalingen die met 
succes zijn opgenomen in de MFK-
verordening en het IIA ten volle worden 

19. verklaart dat het van plan is ervoor te 
zorgen dat alle nieuwe bepalingen die met 
succes zijn opgenomen in de MFK-
verordening en het IIA ten volle worden 
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aangewend in de jaarlijkse 
begrotingsprocedure; verwacht van de 
Raad dat hij niet probeert beperkte 
interpretaties van deze bepalingen op te 
leggen, met name wat de aard en het 
toepassingsgebied van alle speciale 
instrumenten betreft;

aangewend in de jaarlijkse 
begrotingsprocedure; verwacht van de 
Raad dat hij niet probeert beperkte 
interpretaties van deze bepalingen op te 
leggen, met name wat de aard en het 
toepassingsgebied van alle speciale 
instrumenten betreft, maar daarentegen 
verantwoord zal handelen en de 
noodzakelijke kredieten zal goedkeuren 
die zowel zijn vorige vastleggingen als 
onvoorziene uitgaven zullen dekken, zelfs 
als de nog niet eerder voorgekomen 
situatie ontstaat waarin de jaarlijkse 
MFK-maxima moeten worden 
overschreden;

Or. en

Amendement 79
Helga Trüpel
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verklaart dat het van plan is ervoor te 
zorgen dat alle nieuwe bepalingen die met 
succes zijn opgenomen in de MFK-
verordening en het IIA ten volle worden 
aangewend in de jaarlijkse 
begrotingsprocedure; verwacht van de 
Raad dat hij niet probeert beperkte 
interpretaties van deze bepalingen op te 
leggen, met name wat de aard en het 
toepassingsgebied van alle speciale 
instrumenten betreft;

19. verklaart dat het van plan is ervoor te 
zorgen dat alle nieuwe bepalingen die met 
succes zijn opgenomen in de MFK-
verordening en het IIA ten volle worden 
aangewend in de jaarlijkse 
begrotingsprocedure; verwacht van de 
Raad dat hij niet probeert beperkte 
interpretaties van deze bepalingen op te 
leggen, met name wat de aard en het 
toepassingsgebied van alle speciale 
instrumenten betreft; herinnert er dan ook 
aan dat de MFK-maxima ver beneden de 
plafonds van de eigen middelen 
vastgesteld zijn;

Or. en
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Amendement 80
Edit Herczog
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. herinnert eraan dat het Horizon 
2020-programma een centrale rol zal 
spelen in de verwezenlijking van de 
Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, en 
benadrukt dat de Commissie ervoor moet 
zorgen dat haar begroting volledig in 
overeenstemming met de overeengekomen 
beginselen van het verspreiden van 
topkwaliteit en het verbreden van 
deelname wordt uitgevoerd, zelfs in geval 
van bezuinigingen op overheidsuitgaven;

Or. en

Amendement 81
Edit Herczog
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. legt specifiek de nadruk op de nieuwe 
flexibiliteitsregels die het mogelijk moeten 
maken de respectieve MFK-maxima voor 
de vastleggings- en betalingskredieten 
optimaal te benutten; benadrukt dat de 
praktijk van vorige financiële kaders 
waarbij de jaarlijkse EU-begroting ver 
onder de MFK-maxima bleef, met name bij 
de betalingskredieten, niet langer houdbaar 
is;

20. legt specifiek de nadruk op de nieuwe 
flexibiliteitsregels die het mogelijk moeten 
maken de respectieve MFK-maxima voor 
de vastleggings- en betalingskredieten 
optimaal te benutten; benadrukt dat de 
praktijk van vorige financiële kaders 
waarbij de jaarlijkse EU-begroting ver 
onder de MFK-maxima bleef, met name bij 
de betalingskredieten, niet langer houdbaar 
is; benadrukt de noodzaak om de 
budgettaire druk in de verschillende 
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rubrieken weg te nemen en te 
compenseren, en de begrotingsmiddelen 
aan te passen aan de ontwikkeling van 
omstandigheden; 

Or. en

Amendement 82
Reimer Böge

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. legt specifiek de nadruk op de nieuwe 
flexibiliteitsregels die het mogelijk moeten 
maken de respectieve MFK-maxima voor 
de vastleggings- en betalingskredieten 
optimaal te benutten; benadrukt dat de 
praktijk van vorige financiële kaders 
waarbij de jaarlijkse EU-begroting ver 
onder de MFK-maxima bleef, met name bij 
de betalingskredieten, niet langer houdbaar 
is;

20. legt specifiek de nadruk op de nieuwe 
flexibiliteitsregels die het mogelijk moeten 
maken de respectieve MFK-maxima voor 
de vastleggings- en betalingskredieten 
optimaal te benutten; benadrukt dat de 
praktijk van vorige financiële kaders 
waarbij de jaarlijkse EU-begroting ver 
onder de MFK-maxima bleef, met name bij 
de betalingskredieten, niet langer houdbaar 
is aangezien de geaccumuleerde RAL een 
kritisch niveau heeft bereikt die 
uiteindelijk tot een structureel tekort van 
de EU-begroting kan leiden, dat een 
duidelijke schending van de bepalingen 
van het Verdrag zou betekenen (artikelen 
310 en 323 VWEU);

Or. en

Amendement 83
Reimer Böge

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. herinnert eraan dat de volgende 
Commissie, die na de Europese 
verkiezingen van 2014 zal aantreden, 
uiterlijk eind 2016 met een verplichte 
beoordeling en herziening van het 
MFK 2014-2020 moet beginnen; benadrukt 
dat de bepaling betreffende deze 
postelectorale beoordeling/herziening van 
het MFK een van de centrale eisen van het 
Parlement in de MFK-onderhandelingen 
was, en gebaseerd is op het feit dat de 
volgende Commissie en het volgende 
Parlement de beleidsprioriteiten van de EU 
opnieuw moeten beoordelen en het MFK 
zo nieuwe democratische legitimiteit 
moeten geven; benadrukt dat het volgende 
Parlement tijdig de beleidsprioriteiten moet
identificeren waarvoor in de tweede helft 
van het volgende MFK meer investeringen 
noodzakelijk worden geacht;

21. herinnert eraan dat de volgende 
Commissie, die na de Europese 
verkiezingen van 2014 zal aantreden, 
uiterlijk eind 2016 met een verplichte 
beoordeling van het MFK 2014-2020 moet 
beginnen; benadrukt dat de bepaling 
betreffende deze postelectorale 
beoordeling/herziening van het MFK een 
van de centrale eisen van het Parlement in 
de MFK-onderhandelingen was, en 
gebaseerd is op het feit dat de volgende 
Commissie en het volgende Parlement de 
beleidsprioriteiten van de EU opnieuw 
moeten beoordelen en het MFK zo nieuwe 
democratische legitimiteit moeten geven;
benadrukt dat het volgende Parlement 
tijdig over zijn beleidsprioriteiten moet
gaan nadenken, bijvoorbeeld over de 
vaststelling van gebieden waarvoor in de 
tweede helft van het volgende MFK meer 
investeringen noodzakelijk worden geacht, 
alsook gebieden waaruit middelen kunnen 
worden overgeheveld omdat de 
meerwaarde van EU-uitgaven niet is 
aangetoond;

Or. en

Amendement 84
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. herinnert eraan dat de volgende 
Commissie, die na de Europese 
verkiezingen van 2014 zal aantreden, 
uiterlijk eind 2016 met een verplichte 
beoordeling en herziening van het 
MFK 2014-2020 moet beginnen; benadrukt 
dat de bepaling betreffende deze 

21. herinnert eraan dat de volgende 
Commissie, die na de Europese 
verkiezingen van 2014 zal aantreden, 
uiterlijk eind 2016 met een verplichte 
beoordeling en herziening van het 
MFK 2014-2020 moet beginnen; benadrukt 
dat de bepaling betreffende deze 
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postelectorale beoordeling/herziening van 
het MFK een van de centrale eisen van het 
Parlement in de MFK-onderhandelingen 
was, en gebaseerd is op het feit dat de 
volgende Commissie en het volgende 
Parlement de beleidsprioriteiten van de EU 
opnieuw moeten beoordelen en het MFK 
zo nieuwe democratische legitimiteit 
moeten geven; benadrukt dat het volgende 
Parlement tijdig de beleidsprioriteiten moet 
identificeren waarvoor in de tweede helft 
van het volgende MFK meer investeringen 
noodzakelijk worden geacht;

postelectorale beoordeling/herziening van 
het MFK een van de centrale eisen van het 
Parlement in de MFK-onderhandelingen 
was, en gebaseerd is op het feit dat de 
volgende Commissie en het volgende 
Parlement de beleidsprioriteiten van de EU 
opnieuw moeten beoordelen en het MFK 
zo nieuwe democratische legitimiteit 
moeten geven; benadrukt dat het volgende 
Parlement tijdig de beleidsprioriteiten moet 
identificeren waarvoor in de tweede helft 
van het volgende MFK meer investeringen 
noodzakelijk worden geacht; verzoekt de 
Europese Rekenkamer in dit verband, met 
het oog op de beoordeling, tijdig een
verslag over de doeltreffendheid en de 
prestaties van de belangrijkste financiële 
programma's van het MFK te overleggen 
teneinde, waar nodig, aanpassingen aan 
te brengen;

Or. en

Amendement 85
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. herinnert eraan dat de volgende 
Commissie, die na de Europese 
verkiezingen van 2014 zal aantreden, 
uiterlijk eind 2016 met een verplichte 
beoordeling en herziening van het 
MFK 2014-2020 moet beginnen; benadrukt 
dat de bepaling betreffende deze 
postelectorale beoordeling/herziening van 
het MFK een van de centrale eisen van het 
Parlement in de MFK-onderhandelingen 
was, en gebaseerd is op het feit dat de 
volgende Commissie en het volgende 
Parlement de beleidsprioriteiten van de EU 
opnieuw moeten beoordelen en het MFK 
zo nieuwe democratische legitimiteit 

21. herinnert eraan dat de volgende 
Commissie, die na de Europese 
verkiezingen van 2014 zal aantreden, 
uiterlijk eind 2016 met een verplichte 
beoordeling en herziening van het 
MFK 2014-2020 moet beginnen; benadrukt 
dat de bepaling betreffende deze 
postelectorale beoordeling/herziening van 
het MFK een van de centrale eisen van het 
Parlement in de MFK-onderhandelingen 
was, en gebaseerd is op het feit dat de 
volgende Commissie en het volgende 
Parlement de beleidsprioriteiten van de EU 
opnieuw moeten beoordelen en het MFK 
zo nieuwe democratische legitimiteit 
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moeten geven; benadrukt dat het volgende 
Parlement tijdig de beleidsprioriteiten moet 
identificeren waarvoor in de tweede helft 
van het volgende MFK meer investeringen 
noodzakelijk worden geacht;

moeten geven; benadrukt dat het volgende 
Parlement tijdig de beleidsprioriteiten moet 
identificeren waarvoor in de tweede helft 
van het volgende MFK meer investeringen 
noodzakelijk worden geacht; onderstreept 
dat, na de uitbraak van de economische 
crisis, investeringen aanzienlijk zijn 
verminderd en herinnert eraan dat uit 
ramingen blijkt dat de tussen 2008 en 
2012 achterwege gebleven investeringen, 
het continent tegen 2020 540 miljard EUR 
zal kosten;

Or. en

Amendement 86
Helga Trüpel
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. herinnert eraan dat de volgende 
Commissie, die na de Europese 
verkiezingen van 2014 zal aantreden, 
uiterlijk eind 2016 met een verplichte 
beoordeling en herziening van het 
MFK 2014-2020 moet beginnen; benadrukt 
dat de bepaling betreffende deze
postelectorale beoordeling/herziening van 
het MFK een van de centrale eisen van het 
Parlement in de MFK-onderhandelingen 
was, en gebaseerd is op het feit dat de 
volgende Commissie en het volgende 
Parlement de beleidsprioriteiten van de EU 
opnieuw moeten beoordelen en het MFK 
zo nieuwe democratische legitimiteit 
moeten geven; benadrukt dat het volgende 
Parlement tijdig de beleidsprioriteiten moet 
identificeren waarvoor in de tweede helft 
van het volgende MFK meer investeringen 
noodzakelijk worden geacht;

21. herinnert eraan dat de volgende 
Commissie, die na de Europese 
verkiezingen van 2014 zal aantreden, 
uiterlijk eind 2016 met een verplichte 
beoordeling en herziening van het 
MFK 2014-2020 moet beginnen, dat de 
verhoging van de MFK-maxima mogelijk 
maakt; benadrukt dat de bepaling 
betreffende een juridisch bindende
postelectorale beoordeling/herziening van 
het MFK, met stemming bij 
gekwalificeerde meerderheid, een van de 
centrale eisen van het Parlement in de 
MFK-onderhandelingen was, en gebaseerd 
is op het feit dat de volgende Commissie 
en het volgende Parlement de 
beleidsprioriteiten van de EU opnieuw 
moeten beoordelen en het MFK zo nieuwe 
democratische legitimiteit moeten geven;
benadrukt dat het volgende Parlement 
tijdig de beleidsprioriteiten moet 
identificeren waarvoor in de tweede helft 
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van het volgende MFK meer investeringen 
noodzakelijk worden geacht;

Or. en

Amendement 87
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. is er van overtuigd dat een MFK-
cyclus van vijf jaar de democratische 
legitimiteit zal verhogen, de prioritering 
van de begrotingsmiddelen verbeteren en 
als een eerste voorwaarde kan worden 
beschouwd voor meer politiek debat;  
dringt er bij de Commissie op aan, 
overeenkomstig artikel 312 VWEU, vanaf 
2020 te kiezen voor een vijfjarige 
begrotingscyclus;

Or. en

Amendement 88
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. herinnert eraan dat de voorziene 
herziening van het MFK geen neerwaarts 
effect op reeds toegewezen nationale 
bedragen voor cohesiebeleid, en met name 
op de toewijzingen aan het ESF, mag 
hebben;
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Or. en

Amendement 89
Dominique Riquet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt om een herziening van de 
duur van het MFK, die thans zeven jaar 
bedraagt, terwijl het mandaat van de 
leden van de Europese Commissie en het 
Europees Parlement slechts vijf jaar 
bedraagt; benadrukt het belang om de 
begrotingsperiode af te stemmen op de 
periodieke vernieuwing van de Commissie 
en het Parlement, waar de Raad zelf niet 
onderworpen is aan een algemene 
periodieke vernieuwing;

Or. fr

Amendement 90
Reimer Böge

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. benadrukt dat de Commissievoorstellen 
voor de MFK-herziening ten volle rekening 
moeten houden met de recentste macro-
economische ramingen en een grondige 
beoordeling moeten bevatten van de 
werking van alle speciale instrumenten, en 
met name van de totale marges voor de 
vastleggings- en betalingskredieten; 
herinnert eraan dat dit proces niet mag 
leiden tot een verlaging van eerder 
toegewezen nationale bedragen;

22. benadrukt dat de Commissievoorstellen 
voor de MFK-herziening ten volle rekening
moeten houden met de recentste macro-
economische ramingen en een grondige 
beoordeling moeten bevatten van de 
werking van alle speciale instrumenten, en 
met name van de totale marges voor de 
vastleggings- en betalingskredieten; 
herinnert eraan dat dit proces niet mag 
leiden tot een verlaging van eerder 
toegewezen nationale bedragen; verwacht 
in dit verband van de Commissie dat zij 
het Parlement en de Raad van identieke 
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en consistente gegevens over bedragen en 
ramingen voorziet, teneinde 
misverstanden tijdens de 
onderhandelingen te voorkomen ten 
aanzien van de basis waarop de 
besprekingen plaatsvinden;

Or. en

Amendement 91
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
on behalf of the Committee on Women's Rights and Gender Equality

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. benadrukt dat de Commissie de 
beginselen van de gezamenlijke 
verklaring van de drie instellingen over 
gendermainstreaming moet verwerken in 
haar voorstellen met betrekking tot de 
herziening van het MFK 2014-2020;

Or. en

Amendement 92
Ingeborg Gräßle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. benadrukt de noodzaak om een 
brede en open discussie te organiseren 
over de resultaten die met de 
financieringsprogramma's van de EU zijn 
bereikt, en met name een beoordeling van 
de mate waarin deze programma's de door 
het Parlement geformuleerde 
doelstellingen verwezenlijkt hebben, 
namelijk de stimulering van duurzame 
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groei en de bevordering van sociale 
samenhang;

Or. en

Amendement 93
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. benadrukt dat met de globale 
marge voor vastleggingen wordt beoogd 
investeringen ten behoeve van groei en 
werkgelegenheid in Europa te 
ondersteunen, en met name 
werkgelegenheid van jongeren; herinnert 
eraan dat dit instrument een initiatief van 
het Europees Parlement was;

Or. en

Amendement 94
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. onderstreept de rol van innovatieve 
financiële instrumenten zoals de 
Europese projectobligaties, die een zeer 
belangrijke rol spelen bij het stimuleren 
van hoognodige investeringen, voor zover 
zij in de juiste vorm zijn gegoten; dringt er 
bij de Commissie op aan in dit verband 
optimaal gebruik te maken van hun 
aanstaande evaluatie, mede in verband 
met de beoordeling/herziening van het 
MFK 2014-2020;
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Or. en

Amendement 95
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. dringt er bijgevolg bij het volgende 
Europees Parlement op aan de benoeming 
van de voorgedragen kandidaat-voorzitter 
van de Commissie afhankelijk te stellen 
van een ernstige en ondubbelzinnige 
toezegging om deze
beoordeling/herziening uit te voeren en 
een echte en grondige politieke dialoog 
over de inhoud ervan aan te gaan;

23. herinnert aan zijn voornemen om deze 
verplichte herziening van het MFK tot een 
centrale eis bij de benoeming van de 
nieuwe Commissie te maken; dringt er
dan ook bij het volgende Europees 
Parlement op aan de benoeming van de 
voorgedragen kandidaat-voorzitter van de 
Commissie afhankelijk te stellen van een 
ernstige en ondubbelzinnige toezegging om 
deze postelectorale herziening uit te 
voeren en een echte en grondige politieke 
dialoog over de inhoud ervan aan te gaan;

Or. en

Amendement 96
Philip Claeys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ervan overtuigd dat de werkgroep op 
hoog niveau inzake de eigen middelen een 
unieke kans biedt om uit de impasse te 
geraken die is ontstaan naar aanleiding 
van de hervorming van het huidige stelsel 
van eigen middelen; verwacht dat deze 
werkgroep een belangrijke bijdrage zal 
leveren om de tekortkomingen van het 
huidige stelsel te begrijpen, alsook om de 
voordelen te begrijpen die kunnen 
voortvloeien uit een grondige, omvattende 

Schrappen
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hervorming en uit de invoering van 
nieuwe en echte eigen middelen, 
waardoor het aandeel van de bbi-
bijdragen aan de EU-begroting 
aanzienlijk kan dalen;

Or. nl

Amendement 97
Helga Trüpel
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ervan overtuigd dat de werkgroep op 
hoog niveau inzake de eigen middelen een
unieke kans biedt om uit de impasse te 
geraken die is ontstaan naar aanleiding van 
de hervorming van het huidige stelsel van 
eigen middelen; verwacht dat deze 
werkgroep een belangrijke bijdrage zal 
leveren om de tekortkomingen van het 
huidige stelsel te begrijpen, alsook om de 
voordelen te begrijpen die kunnen 
voortvloeien uit een grondige, omvattende 
hervorming en uit de invoering van nieuwe 
en echte eigen middelen, waardoor het 
aandeel van de bbi-bijdragen aan de EU-
begroting aanzienlijk kan dalen;

24. is ervan overtuigd dat de werkgroep op 
hoog niveau Eigen Middelen een kans 
biedt om uit de impasse te geraken die is 
ontstaan naar aanleiding van de 
hervorming van het huidige stelsel van 
eigen middelen; verwacht dat deze 
werkgroep een belangrijke bijdrage zal 
leveren om de tekortkomingen van het 
huidige stelsel te begrijpen, alsook om de 
voordelen te begrijpen die kunnen 
voortvloeien uit een grondige, omvattende 
hervorming en uit de invoering van nieuwe 
en echte eigen middelen en de geleidelijke 
afschaffing van kortingen en 
correctiesystemen, waardoor het aandeel 
van de bni-bijdragen aan de EU-begroting 
aanzienlijk kan dalen, zoals oorspronkelijk 
door de Europese Commissie voorgesteld 
is, daarin gesteund door het Europees 
Parlement;

Or. en

Amendement 98
Ingeborg Gräßle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24
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Ontwerpresolutie Amendement

24. is ervan overtuigd dat de werkgroep op 
hoog niveau inzake de eigen middelen een 
unieke kans biedt om uit de impasse te 
geraken die is ontstaan naar aanleiding van 
de hervorming van het huidige stelsel van 
eigen middelen; verwacht dat deze 
werkgroep een belangrijke bijdrage zal 
leveren om de tekortkomingen van het 
huidige stelsel te begrijpen, alsook om de 
voordelen te begrijpen die kunnen 
voortvloeien uit een grondige, omvattende 
hervorming en uit de invoering van nieuwe 
en echte eigen middelen, waardoor het 
aandeel van de bbi-bijdragen aan de EU-
begroting aanzienlijk kan dalen;

24. is van mening dat de werkgroep op 
hoog niveau Eigen Middelen een unieke 
kans biedt om uit de impasse te geraken die 
is ontstaan naar aanleiding van de 
hervorming van het huidige stelsel van 
eigen middelen; benadrukt dat deze 
werkgroep een evaluatie moet uitvoeren 
van de tekortkomingen van het huidige 
stelsel en de voordelen die kunnen 
voortvloeien uit een grondige, omvattende 
hervorming en uit de invoering van nieuwe 
en echte eigen middelen, waardoor het 
aandeel van de bni-bijdragen aan de EU-
begroting aanzienlijk kan dalen;

Or. en

Amendement 99
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
on behalf of the Committee on Women's Rights and Gender Equality

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. herhaalt zijn oproep in verband 
met de postelectorale herziening van het 
MFK, dat genderbewust budgetteren in 
alle fasen van de begrotingsprocedure van 
de EU moet plaatsvinden, vanaf de 
programmering tot en met het toezicht en 
evaluatie;

Or. en

Amendement 100
Reimer Böge
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. is er stellig van overtuigd dat elke 
nieuwe begrotingscapaciteit of begroting 
die specifiek is ontwikkeld voor lidstaten 
van de eurozone en waarvan de 
begrotingstaken niet door het MFK 
worden gedekt moet worden ontwikkeld 
binnen het kader van de Unie en dat 
hierover naar behoren democratische 
verantwoording moet worden afgelegd bij 
de bestaande instellingen;

Or. en


