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Amendement 1
Anne E. Jensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is er vast van overtuigd dat de nieuwe
begrotingsprocedure van alle betrokken 
instellingen een volledige politieke 
betrokkenheid op het hoogste niveau 
vereist, vooral in een tijd van financiële 
beperkingen waarin compromissen over 
begrotingsprioriteiten moeten worden 
gevonden;

1. is er vast van overtuigd dat de 
begrotingsprocedure van alle betrokken 
instellingen een volledige politieke 
betrokkenheid op het hoogste niveau 
vereist;

Or. en

Amendement 2
Helga Trüpel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is er vast van overtuigd dat de nieuwe 
begrotingsprocedure van alle betrokken 
instellingen een volledige politieke 
betrokkenheid op het hoogste niveau 
vereist, vooral in een tijd van financiële 
beperkingen waarin compromissen over 
begrotingsprioriteiten moeten worden 
gevonden;

1. is er vast van overtuigd dat de nieuwe 
begrotingsprocedure van alle betrokken 
instellingen een volledige politieke 
betrokkenheid op het hoogste niveau 
vereist, vooral in een tijd van financiële 
beperkingen waarin beleidsprioriteiten en 
begrotingsbeperkingen met elkaar in 
overeenstemming moeten worden 
gebracht;

Or. en

Amendement 3
Eider Gardiazábal Rubial

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. acht de schriftelijke procedure waarvan 
de Raad zich bediend heeft voor de 

2. acht de schriftelijke procedure waarvan 
de Raad zich bediend heeft voor de 
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vaststelling van zijn standpunt bijzonder 
ongepast voor de eerste
begrotingsprocedure en vindt die procedure 
discutabel omdat een openbare en 
eenduidige politieke ondersteuning van een 
essentieel stuk wetgeving van de Unie door 
de Raad op ministersniveau ontbreekt;

vaststelling van zijn standpunt bijzonder 
ongepast voor de begrotingsprocedure en 
vindt die procedure discutabel omdat een 
openbare en eenduidige politieke 
ondersteuning van een essentieel stuk 
wetgeving van de Unie door de Raad op 
ministersniveau ontbreekt;

Or. en

Amendement 4
Anne E. Jensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. acht de schriftelijke procedure waarvan 
de Raad zich bediend heeft voor de 
vaststelling van zijn standpunt bijzonder 
ongepast voor de eerste
begrotingsprocedure en vindt die procedure 
discutabel omdat een openbare en 
eenduidige politieke ondersteuning van een 
essentieel stuk wetgeving van de Unie door 
de Raad op ministersniveau ontbreekt;

2. acht de schriftelijke procedure waarvan 
de Raad zich bediend heeft voor de 
vaststelling van zijn standpunt bijzonder 
ongepast voor de begrotingsprocedure en 
vindt die procedure discutabel omdat een 
openbare en eenduidige politieke 
ondersteuning van een essentieel stuk 
wetgeving van de Unie door de Raad op 
ministersniveau ontbreekt;

Or. en

Amendement 5
Lucas Hartong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. weet bovendien niet goed hoe het het 
standpunt van de Raad over de 
ontwerpbegroting (OB) voor 2011 moet 
beoordelen, aangezien de besnoeiingen 
die de Raad heeft aangebracht niet aan 
duidelijk bepaalde doelstellingen 
beantwoorden en eerder willekeurig en 
radicaal over de hele begroting lijken te 
zijn verdeeld; 

Schrappen

Or. en
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Amendement 6
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. weet bovendien niet goed hoe het het 
standpunt van de Raad over de 
ontwerpbegroting (OB) voor 2011 moet 
beoordelen, aangezien de besnoeiingen 
die de Raad heeft aangebracht niet aan 
duidelijk bepaalde doelstellingen 
beantwoorden en eerder willekeurig en 
radicaal over de hele begroting lijken te 
zijn verdeeld;

Schrappen 

Or. en

Amendement 7
Anne E. Jensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. weet bovendien niet goed hoe het het 
standpunt van de Raad over de 
ontwerpbegroting (OB) voor 2011 moet 
beoordelen, aangezien de besnoeiingen die 
de Raad heeft aangebracht niet aan 
duidelijk bepaalde doelstellingen 
beantwoorden en eerder willekeurig en 
radicaal over de hele begroting lijken te 
zijn verdeeld;

3. weet bovendien niet goed hoe het het 
standpunt van de Raad over de 
ontwerpbegroting (OB) voor 2011 moet 
beoordelen, aangezien de besnoeiingen die 
de Raad heeft aangebracht niet aan 
duidelijk bepaalde doelstellingen 
beantwoorden en eerder willekeurig en 
radicaal over de hele begroting lijken te 
zijn verdeeld; is van oordeel dat 
willekeurig snijden in begrotingskredieten 
geen goed begrotingsbeleid is;

Or. en

Amendement 8
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. weet bovendien niet goed hoe het het 
standpunt van de Raad over de 
ontwerpbegroting (OB) voor 2011 moet 
beoordelen, aangezien de besnoeiingen die 
de Raad heeft aangebracht niet aan 
duidelijk bepaalde doelstellingen 
beantwoorden en eerder willekeurig en 
radicaal over de hele begroting lijken te
zijn verdeeld;

3. weet bovendien niet goed hoe het het 
standpunt van de Raad over de 
ontwerpbegroting (OB) voor 2011 moet 
beoordelen, aangezien de besnoeiingen die 
de Raad heeft aangebracht niet aan 
duidelijk bepaalde doelstellingen 
beantwoorden en eerder willekeurig en 
radicaal over de hele begroting zijn
verdeeld;

Or. en

Amendement 9
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. heeft begrip voor de bezorgdheid die 
sommige delegaties in de Raad hebben 
geuit in verband met de bijzonder zware 
druk waaraan de begrotingen van de 
lidstaten in het begrotingsjaar 2011 zullen 
blootstaan, waardoor bezuinigingen meer 
dan ooit noodzakelijk zijn, maar is 
niettemin van oordeel dat willekeurig 
snijden in begrotingskredieten geen goed 
begrotingsbeleid is;

Schrappen

Or. en

Amendement 10
Anne E. Jensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. heeft begrip voor de bezorgdheid die 
sommige delegaties in de Raad hebben 
geuit in verband met de bijzonder zware 
druk waaraan de begrotingen van de 
lidstaten in het begrotingsjaar 2011 zullen 
blootstaan, waardoor bezuinigingen meer 
dan ooit noodzakelijk zijn, maar is 

Schrappen
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niettemin van oordeel dat willekeurig 
snijden in begrotingskredieten geen goed 
begrotingsbeleid is;

Or. en

Amendement 11
Lucas Hartong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. heeft begrip voor de bezorgdheid die 
sommige delegaties in de Raad hebben 
geuit in verband met de bijzonder zware 
druk waaraan de begrotingen van de 
lidstaten in het begrotingsjaar 2011 zullen 
blootstaan, waardoor bezuinigingen meer 
dan ooit noodzakelijk zijn, maar is 
niettemin van oordeel dat willekeurig 
snijden in begrotingskredieten geen goed 
begrotingsbeleid is;

4. heeft begrip voor de bezorgdheid die 
sommige delegaties in de Raad hebben 
geuit in verband met de bijzonder zware 
druk waaraan de begrotingen van de 
lidstaten in het begrotingsjaar 2011 zullen 
blootstaan, waardoor bezuinigingen meer 
dan ooit noodzakelijk zijn;

Or. en

Amendement 12
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. heeft begrip voor de bezorgdheid die 
sommige delegaties in de Raad hebben 
geuit in verband met de bijzonder zware 
druk waaraan de begrotingen van de 
lidstaten in het begrotingsjaar 2011 zullen 
blootstaan, waardoor bezuinigingen meer 
dan ooit noodzakelijk zijn, maar is 
niettemin van oordeel dat willekeurig 
snijden in begrotingskredieten geen goed 
begrotingsbeleid is;

4. heeft begrip voor de bezorgdheid die 
sommige delegaties in de Raad hebben 
geuit in verband met de bijzonder zware 
druk waaraan de begrotingen van de 
lidstaten in het begrotingsjaar 2011 zullen 
blootstaan, waardoor bezuinigingen meer 
dan ooit noodzakelijk zijn;

Or. en
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Amendement 13
James Elles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. heeft begrip voor de bezorgdheid die 
sommige delegaties in de Raad hebben 
geuit in verband met de bijzonder zware 
druk waaraan de begrotingen van de 
lidstaten in het begrotingsjaar 2011 zullen 
blootstaan, waardoor bezuinigingen meer 
dan ooit noodzakelijk zijn, maar is 
niettemin van oordeel dat willekeurig 
snijden in begrotingskredieten geen goed 
begrotingsbeleid is;

4. heeft begrip voor de bezorgdheid die 
sommige delegaties in de Raad hebben 
geuit in verband met de bijzonder zware 
druk waaraan de begrotingen van de 
lidstaten in het begrotingsjaar 2011 zullen 
blootstaan, waardoor bezuinigingen meer 
dan ooit noodzakelijk zijn; merkt op dat 
diverse lidstaten (zoals Duitsland en het 
VK) hun begrotingen aan het verlagen 
zijn; meent dat er geen verhogingen 
erdoor moeten worden gejaagd op dit 
bijzonder moeilijke moment voor de EU 
en de lidstaten; meent daarom dat de 
enige verantwoorde benadering van 
langetermijntendensen bestaat in een 
bevriezing van betalingen;

Or. en

Amendement 14
Göran Färm, Francesca Balzani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. heeft begrip voor de bezorgdheid die 
sommige delegaties in de Raad hebben 
geuit in verband met de bijzonder zware 
druk waaraan de begrotingen van de 
lidstaten in het begrotingsjaar 2011 zullen 
blootstaan, waardoor bezuinigingen meer 
dan ooit noodzakelijk zijn, maar is 
niettemin van oordeel dat willekeurig 
snijden in begrotingskredieten geen goed 
begrotingsbeleid is;

4. heeft begrip voor de bezorgdheid die 
sommige delegaties in de Raad hebben 
geuit in verband met de bijzonder zware 
druk waaraan de begrotingen van de 
lidstaten in het begrotingsjaar 2011 zullen 
blootstaan, waardoor bezuinigingen meer 
dan ooit noodzakelijk zijn, maar is 
niettemin van oordeel dat willekeurig 
snijden in betalingskredieten geen goed 
begrotingsbeleid is; is bovendien van 
mening dat willekeurig snijden in 
vastleggingskredieten de 
tenuitvoerlegging van reeds 
overeengekomen beleid en programma's 
van de Unie;
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Or. en

Amendement 15
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert er eens te meer aan dat de 
EU-begroting niet moet worden gevoeld 
en beoordeeld als een extra financiële last 
voor de nationale begrotingen, maar 
daarentegen beschouwd moet worden als 
een mogelijkheid om initiatieven en 
investeringen waartoe op nationaal 
niveau wordt besloten een extra dimensie 
te geven en een Europese meerwaarde te 
creëren;

Schrappen

Or. en

Amendement 16
Lucas Hartong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert er eens te meer aan dat de 
EU-begroting niet moet worden gevoeld 
en beoordeeld als een extra financiële last 
voor de nationale begrotingen, maar 
daarentegen beschouwd moet worden als 
een mogelijkheid om initiatieven en 
investeringen waartoe op nationaal 
niveau wordt besloten een extra dimensie 
te geven en een Europese meerwaarde te 
creëren; 

Schrappen

Or. en

Amendement 17
Helga Trüpel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert er eens te meer aan dat de EU-
begroting niet moet worden gevoeld en 
beoordeeld als een extra financiële last 
voor de nationale begrotingen, maar 
daarentegen beschouwd moet worden als 
een mogelijkheid om initiatieven en 
investeringen waartoe op nationaal niveau 
wordt besloten een extra dimensie te 
geven en een Europese meerwaarde te 
creëren;

5. herinnert er eens te meer aan dat de EU-
begroting niet moet worden gevoeld en 
beoordeeld als louter een extra financiële 
last voor de nationale begrotingen, maar 
daarentegen beschouwd moet worden als 
een mogelijkheid om een extra dimensie te 
geven aan initiatieven en investeringen die 
van belang zijn en meerwaarde opleveren 
voor de EU in haar geheel en waartoe in 
de meeste gevallen gezamenlijk is besloten 
door het Parlement en de Raad, waardoor 
zij ook op nationaal niveau gelegitimeerd 
zijn;

Or. en

Amendement 18
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert er eens te meer aan dat de EU-
begroting niet moet worden gevoeld en 
beoordeeld als een extra financiële last 
voor de nationale begrotingen, maar 
daarentegen beschouwd moet worden als 
een mogelijkheid om initiatieven en 
investeringen waartoe op nationaal niveau 
wordt besloten een extra dimensie te geven 
en een Europese meerwaarde te creëren;

5. herinnert er eens te meer aan dat de EU-
begroting niet moet worden gevoeld en 
beoordeeld als een last voor de nationale 
begrotingen, maar daarentegen beschouwd 
moet worden als een mogelijkheid om 
initiatieven en investeringen waartoe op 
nationaal niveau wordt besloten een extra 
dimensie te geven en een Europese 
meerwaarde te creëren;

Or. en

Amendement 19
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herhaalt dat het aanvullend karakter 
van de EU-begroting ten opzichte van de 
nationale begrotingen en de stimulans die 

Schrappen
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daarvan uitgaat niet onderuit moeten 
worden gehaald door willekeurige 
bezuinigingen die in totaal slechts een 
infinitesimaal deel van de begrotingen 
van de 27 lidstaten samen uitmaken;

Or. en

Amendement 20
Lucas Hartong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herhaalt dat het aanvullend karakter van 
de EU-begroting ten opzichte van de 
nationale begrotingen en de stimulans die 
daarvan uitgaat niet onderuit moeten 
worden gehaald door willekeurige
bezuinigingen die in totaal slechts een 
infinitesimaal deel van de begrotingen 
van de 27 lidstaten samen uitmaken;

6. herhaalt dat het aanvullend karakter van 
de EU-begroting ten opzichte van de 
nationale begrotingen en de stimulans die 
daarvan uitgaat moet worden afgeremd 
door middel van bezuinigingen;

Or. en

Amendement 21
Eider Gardiazábal Rubial

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herhaalt dat het aanvullend karakter van 
de EU-begroting ten opzichte van de 
nationale begrotingen en de stimulans die 
daarvan uitgaat niet onderuit moeten 
worden gehaald door willekeurige 
bezuinigingen die in totaal slechts een 
infinitesimaal deel van de begrotingen van 
de 27 lidstaten samen uitmaken;

6. herhaalt dat het aanvullend karakter van 
de EU-begroting ten opzichte van de 
nationale begrotingen en de stimulans die 
daarvan uitgaat niet onderuit moeten 
worden gehaald door willekeurige 
bezuinigingen die in totaal slechts een 
infinitesimaal deel (minder dan 0,02%) 
van de begrotingen van de 27 lidstaten 
samen uitmaken;

Or. en
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Amendement 22
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. herhaalt dat de begrotingsprocedure 
2011 zich had moeten voltrekken in het 
kader van een tussentijdse herziening van 
het MFK, wat de Raad en de Commissie 
hebben getracht te vermijden, in weerwil 
van de daarover gemaakte afspraken; 

Or. en

Amendement 23
Lucas Hartong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst er andermaal op dat het
Parlement de beleidsmaatregelen op het 
gebied van jeugd, onderwijs en mobiliteit 
tot zijn prioriteiten voor de begroting 2011 
heeft gemaakt omdat zij essentiële en 
noodzakelijke bestanddelen van de EU-
strategie voor economisch herstel en van 
de EU 2020-strategie zijn; benadrukt dat 
de voorgestelde verhoging van middelen 
voor een aantal zorgvuldig gekozen 
begrotingslijnen zowel korte- als 
langetermijndoelstellingen voor de 
toekomst van de EU dient;

Schrappen

Or. en

Amendement 24
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst er andermaal op dat het Parlement 
de beleidsmaatregelen op het gebied van 

7. wijst er andermaal op dat het Parlement 
de beleidsmaatregelen op het gebied van 
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jeugd, onderwijs en mobiliteit tot zijn 
prioriteiten voor de begroting 2011 heeft 
gemaakt omdat zij essentiële en 
noodzakelijke bestanddelen van de EU-
strategie voor economisch herstel en van 
de EU 2020-strategie zijn; benadrukt dat 
de voorgestelde verhoging van middelen 
voor een aantal zorgvuldig gekozen 
begrotingslijnen zowel korte- als 
langetermijndoelstellingen voor de 
toekomst van de EU dient;

jeugd, onderwijs en mobiliteit tot zijn 
prioriteiten voor de begroting 2011 heeft 
gemaakt; benadrukt dat de voorgestelde 
verhoging van middelen voor een aantal 
zorgvuldig gekozen begrotingslijnen zowel 
korte- als langetermijndoelstellingen voor 
de toekomst van de EU dient;

Or. en

Amendement 25
Göran Färm, Francesca Balzani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst er andermaal op dat het Parlement 
de beleidsmaatregelen op het gebied van 
jeugd, onderwijs en mobiliteit tot zijn 
prioriteiten voor de begroting 2011 heeft 
gemaakt omdat zij essentiële en 
noodzakelijke bestanddelen van de EU-
strategie voor economisch herstel en van 
de EU 2020-strategie zijn; benadrukt dat de 
voorgestelde verhoging van middelen voor 
een aantal zorgvuldig gekozen 
begrotingslijnen zowel korte- als 
langetermijndoelstellingen voor de 
toekomst van de EU dient;

7. wijst er andermaal op dat het Parlement, 
zoals het onder meer verklaard had in zijn 
resolutie van juni 2010 over het mandaat 
voor de trialoog, de beleidsmaatregelen op 
het gebied van jeugd, onderwijs en 
mobiliteit tot een van zijn belangrijkste 
prioriteiten voor de begroting 2011 heeft 
gemaakt omdat zij essentiële en 
noodzakelijke bestanddelen van de EU-
strategie voor economisch herstel en van 
de EU 2020-strategie zijn; benadrukt dat de 
voorgestelde verhoging van middelen voor 
een aantal zorgvuldig gekozen 
begrotingslijnen zowel korte- als 
langetermijndoelstellingen voor de 
toekomst van de EU dient;

Or. en

Amendement 26
Göran Färm, Francesca Balzani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. herhaalt zijn vaste overtuiging dat de 
financiering van EU-beleid in een context 
van schaarse middelen en wereldwijde 
economische recessie zorgvuldig moet 
worden gecontroleerd, opdat alle 
overbodige uitgaven die geen duidelijke en 
identificeerbare doelen dienen, worden 
vermeden;

8. herhaalt zijn vaste overtuiging dat de 
financiering van EU-beleid in een context 
van schaarse middelen en wereldwijde 
economische recessie zorgvuldig moet 
worden gecontroleerd, opdat alle 
overbodige uitgaven die geen duidelijke en
identificeerbare doelen dienen, worden 
vermeden, zonder te vergeten dat de EU-
begroting meerwaarde biedt omdat zij de 
solidariteit en efficiëntie tot uitdrukking 
brengt die verwezenlijkt worden dankzij 
het bundelen van middelen die zich 
anders over het nationale, het regionale 
en het lokale niveau zouden versnipperen; 
onderstreept tevens dat verreweg het 
grootste deel van de uitgaven ten laste van 
de EU-begroting gebruikt wordt voor 
langetermijninvesteringen die 
noodzakelijk zijn om de economische 
groei van de EU te stimuleren;

Or. en

Amendement 27
Anne E. Jensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. herhaalt zijn vaste overtuiging dat de 
financiering van EU-beleid in een context 
van schaarse middelen en wereldwijde 
economische recessie zorgvuldig moet 
worden gecontroleerd, opdat alle 
overbodige uitgaven die geen duidelijke en 
identificeerbare doelen dienen, worden 
vermeden;

8. herhaalt zijn vaste overtuiging dat de 
financiering van EU-beleid in een context 
van schaarse middelen en wereldwijde 
economische recessie zorgvuldig moet 
worden gecontroleerd, opdat alle uitgaven 
die geen duidelijke en identificeerbare 
doelen dienen, worden vermeden;

Or. en
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Amendement 28
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. herhaalt zijn vaste overtuiging dat de 
financiering van EU-beleid in een context 
van schaarse middelen en wereldwijde 
economische recessie zorgvuldig moet 
worden gecontroleerd, opdat alle 
overbodige uitgaven die geen duidelijke en 
identificeerbare doelen dienen, worden
vermeden;

Niet van toepassing op de NL versie

Or. en

Amendement 29
Helga Trüpel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat de marges die uit het 
meerjarig financieel kader (MFK) 
voortvloeien nauwelijks enige 
manoeuvreerruimte laten, met name in de 
subrubrieken 1a en 3b en in rubriek 4, en 
dat zij het vermogen van de EU beperken 
om enerzijds in te spelen op politieke 
veranderingen en onvoorziene behoeften 
en anderzijds haar prioriteiten te 
handhaven; wijst er in dit verband op dat 
een grondige begrotingsherziening 
absoluut noodzakelijk is en dat herziening 
van het huidige MFK onvermijdelijk is 
geworden als gevolg van de diverse 
uitdagingen en nieuwe prioriteiten;

9. wijst erop dat de marges die uit het 
meerjarig financieel kader (MFK) 
voortvloeien nauwelijks enige 
manoeuvreerruimte laten, met name in de 
subrubrieken 1a en 3b en in rubriek 4, en 
dat zij het vermogen van de EU beperken 
om enerzijds in te spelen op politieke 
veranderingen en onvoorziene behoeften 
en anderzijds haar prioriteiten te 
handhaven; wijst erop dat de omvang van 
de problemen waarmee Europa 
geconfronteerd wordt, zoals de noodzaak 
van bestrijding van de 
klimaatverandering, middelen zou vergen 
die de huidige plafonds van het MFK ver 
overstijgen; wijst er in dit verband op dat 
een grondige begrotingsherziening 
absoluut noodzakelijk is en dat herziening 
van het huidige MFK onvermijdelijk is 
geworden als gevolg van de diverse 
uitdagingen en nieuwe prioriteiten;

Or. en
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Amendement 30
Göran Färm, Francesca Balzani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat de marges die uit het 
meerjarig financieel kader (MFK) 
voortvloeien nauwelijks enige 
manoeuvreerruimte laten, met name in de 
subrubrieken 1a en 3b en in rubriek 4, en 
dat zij het vermogen van de EU beperken 
om enerzijds in te spelen op politieke 
veranderingen en onvoorziene behoeften 
en anderzijds haar prioriteiten te 
handhaven; wijst er in dit verband op dat 
een grondige begrotingsherziening
absoluut noodzakelijk is en dat herziening 
van het huidige MFK onvermijdelijk is 
geworden als gevolg van de diverse 
uitdagingen en nieuwe prioriteiten;

9. wijst erop dat de marges die uit het 
meerjarig financieel kader (MFK) 
voortvloeien nauwelijks enige 
manoeuvreerruimte laten, met name in de 
subrubrieken 1a en 3b en in rubriek 4, en 
dat zij het vermogen van de EU beperken 
om enerzijds in te spelen op politieke 
veranderingen en onvoorziene behoeften 
en anderzijds haar prioriteiten te 
handhaven; wijst er in dit verband op dat 
een grondige begrotingsherziening
absoluut noodzakelijk is en dat
onmiddellijke herziening van de maxima 
van het huidige MFK en van diverse 
voorschriften van het interinstitutioneel 
akkoord van 17 mei 2006 over de 
begrotingsdiscipline en een goed 
financieel beheer onvermijdelijk is 
geworden als gevolg van de diverse 
uitdagingen en nieuwe prioriteiten;

Or. en

Amendement 31
Lucas Hartong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat de marges die uit het 
meerjarig financieel kader (MFK) 
voortvloeien nauwelijks enige
manoeuvreerruimte laten, met name in de 
subrubrieken 1a en 3b en in rubriek 4, en 
dat zij het vermogen van de EU beperken 
om enerzijds in te spelen op politieke 
veranderingen en onvoorziene behoeften 
en anderzijds haar prioriteiten te 

9. wijst erop dat de marges die uit het 
meerjarig financieel kader (MFK) 
voortvloeien manoeuvreerruimte laten, met 
name in de subrubrieken 1a en 3b en in 
rubriek 4, en dat zij het vermogen van de 
EU beperken om in te spelen op politieke 
veranderingen en onvoorziene behoeften; 
wijst er in dit verband op dat een grondige 
begrotingsherziening absoluut 
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handhaven; wijst er in dit verband op dat 
een grondige begrotingsherziening
absoluut noodzakelijk is en dat herziening 
van het huidige MFK onvermijdelijk is 
geworden als gevolg van de diverse 
uitdagingen en nieuwe prioriteiten; 

noodzakelijk is en dat herziening van het 
huidige MFK onvermijdelijk is geworden 
als gevolg van de diverse uitdagingen en 
nieuwe prioriteiten;

Or. en

Amendement 32
Göran Färm, Francesca Balzani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst erop dat de financiering van zijn
prioriteiten en van de nieuwe 
beleidsmaatregelen die voortvloeien uit de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon niet mogelijk zou zijn geweest
met de huidige MFK-plafonds; benadrukt 
dat het, om de onderhandelingen in het 
bemiddelingscomité te vergemakkelijken, 
voorgesteld heeft om deze 
beleidsmaatregelen ten koste van 
vergaande compromissen toch onder de 
plafonds te financieren; wijst er echter op 
dat dit alleen kan worden bereikt door de 
kredieten op andere specifieke en 
zorgvuldig gekozen begrotingslijnen te 
verlagen;

10. herhaalt het standpunt dat het in zijn 
eerdere resoluties heeft ingenomen, nl. 
dat financiering van de huidige 
beleidsprioriteiten van de EU, de nieuwe 
beleidsmaatregelen die voortvloeien uit de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon en de nieuwe politieke ambities 
in het kader van de EU 2020-stragie (met 
name zijn zeven kerninitiatieven) niet 
mogelijk is onder de huidige MFK-
plafonds; benadrukt dat er, indien de Raad 
niet in staat blijkt een herziening van de 
huidige plafonds of extra 
flexibiliteitsbepalingen in het IIA te 
accepteren, overeenstemming zal moeten 
worden bereikt over de verlaging van de 
vastleggingen voor bepaalde bestaande 
programma’s; verwacht dat de Raad deze 
kwestie samen met het Parlement op het 
hoogste politieke niveau ter tafel brengt 
en een oplossing vindt in het kader van de 
bemiddelingsprocedure;

Or. en

Amendement 33
Lucas Hartong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. is in het algemeen van oordeel dat niet
moet worden gesnoeid in de uitgaven voor 
administratieve ondersteuning van EU-
programma's, ten einde een snelle soepele 
uitvoering van die programma's te 
waarborgen, alsook de "kwaliteit" ervan 
en het toezicht erop; draait daarom alle 
verlagingen terug die de Raad in de lijnen 
voor het administratief beheer van die 
programma's heeft aangebracht; 

13. is in het algemeen van oordeel dat moet 
worden gesnoeid in de uitgaven voor 
administratieve ondersteuning van EU-
programma's;

Or. en

Amendement 34
James Elles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. werkt op dat van de EU-begroting 
meer dan 1 miljard EUR wordt uitgegeven 
voor ngo's; uit zijn bezorgdheid over de 
uiteindelijke bestemming van sommige 
van deze begrotingslijnen en vraagt zich 
af of er wel voldoende greep is op de 
bestemming van het geld; verzoekt de 
Commissie om uiterlijk op 30 april 2011 
een verslag over de huidige situatie voor 
te leggen aan het Europees Parlement;

Or. en

Amendement 35
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wijst erop dat de horizontale 
prioriteiten van het EP voor de begroting 
2011 - jeugd, onderwijs en mobiliteit –
vereisen dat onder de diverse 
beleidsmaatregelen doelgericht en 

14. wijst erop dat de horizontale 
prioriteiten van het EP voor de begroting 
2011 - jeugd, onderwijs en mobiliteit –
vereisen dat onder de diverse 
beleidsmaatregelen doelgericht en 
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sectoroverschrijdend wordt geïnvesteerd 
om zo de groei en de ontwikkeling in de 
EU te stimuleren;  verklaart derhalve dat 
het de kredieten voor alle met die 
prioriteiten samenhangende programma's –
Een leven lang leren, People en Erasmus 
Mundus - wil verhogen;

sectoroverschrijdend wordt geïnvesteerd;  
verklaart derhalve dat het de kredieten voor 
alle met die prioriteiten samenhangende 
programma's – Een leven lang leren, 
People en Erasmus Mundus - wil 
verhogen;

Or. en

Amendement 36
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is in het bijzonder van mening dat 
arbeidsmobiliteit van jongeren een 
essentieel middel is om een concurrerende 
en dynamische arbeidsmarkt in Europa 
tot stand te brengen en dus moet worden 
gestimuleerd; is daarom voor verhoging 
van de middelen voor de European 
Employment Service (EURES) en fervent 
voorstander van de lancering van de 
voorbereidende actie "Je eerste EURES-
baan", dat tot doel heeft jongeren te helpen 
bij het vinden van een eerste baan en bij de 
toegang tot gespecialiseerd werk in een 
andere lidstaat, als eerste stap in de richting 
van een specifiek niet-academisch 
programma voor mobiliteit van jongeren;

15. is in het bijzonder van mening dat 
arbeidsmobiliteit van jongeren moet 
worden gestimuleerd; is daarom voor 
verhoging van de middelen voor de 
European Employment Service (EURES) 
en fervent voorstander van de lancering 
van de voorbereidende actie "Je eerste 
EURES-baan", dat tot doel heeft jongeren 
te helpen bij het vinden van een eerste baan 
en bij de toegang tot gespecialiseerd werk 
in een andere lidstaat, als eerste stap in de 
richting van een specifiek niet-academisch 
programma voor mobiliteit van jongeren;

Or. en

Amendement 37
Alexander Alvaro, Carl Haglund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. erkent de meerwaarde van door de EU 
gefinancierd onderzoek, dat de 
afzonderlijke nationale inspanningen en 
investeringen op onderzoeksgebied, met 

16. erkent de meerwaarde van door de EU 
gefinancierd onderzoek, dat de 
afzonderlijke nationale inspanningen en 
investeringen op onderzoeksgebied, met 
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name op het gebied van energie, een extra 
impuls geeft, alsook de centrale rol van het 
mkb in de groei en de werkgelegenheid in 
Europa; betuigt derhalve andermaal zijn 
steun aan het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie, met 
name het Programma voor 
ondernemerschap en innovatie en de 
programma's voor intelligente energie, en 
geeft blijk van die steun door de 
vastleggingen en betalingen op een aantal 
zorgvuldig gekozen lijnen te verhogen;

name op het gebied van energie, een extra 
impuls geeft, alsook de centrale rol van het 
mkb in de groei en de werkgelegenheid in 
Europa; betuigt derhalve andermaal zijn 
steun aan het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie, met 
name het Programma voor 
ondernemerschap en innovatie en de 
programma's voor intelligente energie, en 
geeft blijk van die steun door de 
vastleggingen en betalingen op een aantal 
zorgvuldig gekozen lijnen te verhogen; 
merkt op dat soepele tenuitvoerlegging 
van de O&O-programma's gegarandeerd 
moet worden om te vermijden dat de 
kredieten aan het eind van het 
begrotingstijdvak worden overgeschreven 
naar een andere dan de oorspronkelijk 
bedoelde bestemming;

Or. en

Amendement 38
Göran Färm, Francesca Balzani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. erkent de meerwaarde van door de EU 
gefinancierd onderzoek, dat de 
afzonderlijke nationale inspanningen en 
investeringen op onderzoeksgebied, met 
name op het gebied van energie, een extra 
impuls geeft, alsook de centrale rol van het 
mkb in de groei en de werkgelegenheid in 
Europa; betuigt derhalve andermaal zijn 
steun aan het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie, met 
name het Programma voor 
ondernemerschap en innovatie en de 
programma's voor intelligente energie, en 
geeft blijk van die steun door de 
vastleggingen en betalingen op een aantal 
zorgvuldig gekozen lijnen te verhogen;

16. erkent de meerwaarde van door de EU 
gefinancierd onderzoek, dat de 
afzonderlijke nationale inspanningen en 
investeringen op onderzoeksgebied, met 
name op het gebied van energie - inclusief 
hernieuwbare energie - een extra impuls 
geeft, alsook de centrale rol van het mkb in 
de groei en de werkgelegenheid in Europa; 
betuigt derhalve andermaal zijn steun aan 
het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie, met 
name het Programma voor 
ondernemerschap en innovatie en de 
programma's voor intelligente energie, en 
geeft blijk van die steun door de 
vastleggingen en betalingen op een aantal 
zorgvuldig gekozen lijnen te verhogen;

Or. en



AM\833410NL.doc 21/51 PE450.579v02-00

NL

Amendement 39
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. erkent de meerwaarde van door de EU 
gefinancierd onderzoek, dat de 
afzonderlijke nationale inspanningen en 
investeringen op onderzoeksgebied, met 
name op het gebied van energie, een extra 
impuls geeft, alsook de centrale rol van het 
mkb in de groei en de werkgelegenheid in 
Europa; betuigt derhalve andermaal zijn 
steun aan het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie, met 
name het Programma voor 
ondernemerschap en innovatie en de 
programma's voor intelligente energie, en 
geeft blijk van die steun door de 
vastleggingen en betalingen op een aantal 
zorgvuldig gekozen lijnen te verhogen;

16. erkent de meerwaarde van door de EU 
gefinancierd onderzoek, dat de 
afzonderlijke nationale inspanningen en 
investeringen op onderzoeksgebied een 
extra impuls geeft, alsook de centrale rol 
van het mkb in de groei en de 
werkgelegenheid in Europa; betuigt 
derhalve andermaal zijn steun aan het 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie, het 
Programma voor ondernemerschap en 
innovatie en de programma's voor 
intelligente energie, en geeft blijk van die 
steun door de vastleggingen en betalingen 
op een aantal zorgvuldig gekozen lijnen te 
verhogen;

Or. en

Amendement 40
Alexander Alvaro, Carl Haglund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst erop dat het Europees Fonds 
voor aanpassing aan de globalisering 
(EFG) een tijdelijk en doelgericht 
instrument is en dat de aanwending ervan 
niet moet ertoe moet leiden dat geld en 
aandacht worden onttrokken aan de EU-
prioriteiten in het kader van subrubriek 
1a, te weten onderzoek en 
concurrentievermogen;

Or. en



PE450.579v02-00 22/51 AM\833410NL.doc

NL

Amendement 41
Dominique Riquet, Anne E. Jensen, Alexander Alvaro, Carl Haglund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is ernstig bezorgd over de 
ontoereikendheid van de middelen die 
beschikbaar zijn voor de financiering van 
beleid dat de kern vormt van 
concurrentievermogen voor groei en 
werkgelegenheid (onderzoek, innovatie, 
onderwijs, enz.) en over de verslechtering 
van deze situatie met het oog op de 
komende financiering van Agenda 2020;

17. is ernstig bezorgd over de 
ontoereikendheid van de middelen die 
beschikbaar zijn voor de financiering van
beleid dat de kern vormt van 
concurrentievermogen voor groei en 
werkgelegenheid en over de verslechtering 
van deze situatie met het oog op de 
komende financiering van Agenda 2020; 
wijst erop dat investeringen in sectoren 
als onderwijs, onderzoek, innovatie, 
vervoer (met name TEN-T) en toerisme 
een cruciale rol spelen bij het stimuleren 
van groei en werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 42
Göran Färm, Francesca Balzani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is ernstig bezorgd over de 
ontoereikendheid van de middelen die 
beschikbaar zijn voor de financiering van 
beleid dat de kern vormt van 
concurrentievermogen voor groei en 
werkgelegenheid (onderzoek, innovatie, 
onderwijs, enz.) en over de verslechtering 
van deze situatie met het oog op de 
komende financiering van Agenda 2020;

17. is ernstig bezorgd over de 
ontoereikendheid van de middelen die 
beschikbaar zijn voor de financiering van 
beleid dat de kern vormt van 
concurrentievermogen voor groei en 
werkgelegenheid (onderzoek, innovatie, 
onderwijs, klimaat, ruimtetechnologie, 
toerisme, enz.) en over de verslechtering 
van deze situatie met het oog op de 
komende financiering van Agenda 2020;

Or. en

Amendement 43
Alexander Alvaro, Carl Haglund

Ontwerpresolutie
Overweging 17 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. acht het van het grootste belang 
dat de onlangs opgerichte Europese 
financiële autoriteiten van meet af aan 
naar behoren gefinancierd worden, opdat 
zij kunnen bijdragen aan de stabiliteit van 
het Europese en internationale financiële 
stelsel;

Or. en

Amendement 44
Helga Trüpel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is ervan overtuigd dat de financiering 
van Euratom — Europese 
gemeenschappelijke onderneming voor 
ITER opnieuw moet worden bezien tegen 
de achtergrond van het 
Commissievoorstel inzake de financiering 
van ITER voor 2012 en 2013; uit zijn zorg 
over de voorgestelde financiering en de 
toegenomen financiële behoeften, die niet 
langer stroken met het oorspronkelijke 
voorstel; is derhalve van mening dat, 
gezien de vertraging bij de uitvoering en 
om een globaal bedrag voor deze 
subrubriek vast te stellen onder het plafond 
van het MFK, een verlaging van de
vastleggingen en betalingen van artikel 
08 20 02 met XX miljoen euro de beste 
begrotingsoptie vormt;

18. is er derhalve van overtuigd dat de 
financiering van Euratom — Europese 
gemeenschappelijke onderneming voor 
ITER opnieuw moet worden bezien; uit 
zijn zorg over de door de Commissie 
voorgestelde financiering en de 
toegenomen financiële behoeften, die niet 
langer stroken met het oorspronkelijke 
voorstel, waardoor ITER een nog 
onevenrediger belasting zouden vormen 
voor de EU-begroting in verhouding tot 
andere onder deze rubriek vallende 
programma’s en projecten; is derhalve 
van mening dat, gezien de vertraging bij de 
uitvoering en om een globaal bedrag voor 
deze subrubriek vast te stellen onder het 
plafond van het MFK, een verlaging van de 
vastleggingen en betalingen van artikel 
08 20 02 met XX miljoen euro de beste 
begrotingsoptie vormt;

Or. en

Amendement 45
Göran Färm, Francesca Balzani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. is ervan overtuigd dat de financiering 
van Euratom — Europese 
gemeenschappelijke onderneming voor 
ITER opnieuw moet worden bezien tegen 
de achtergrond van het Commissievoorstel 
inzake de financiering van ITER voor 2012 
en 2013; uit zijn zorg over de voorgestelde 
financiering en de toegenomen financiële 
behoeften, die niet langer stroken met het 
oorspronkelijke voorstel; is derhalve van 
mening dat, gezien de vertraging bij de 
uitvoering en om een globaal bedrag voor 
deze subrubriek vast te stellen onder het 
plafond van het MFK, een verlaging van 
de vastleggingen en betalingen van artikel 
08 20 02 met XX miljoen euro de beste 
begrotingsoptie vormt;

18. is ervan overtuigd dat de financiering 
van Euratom — Europese 
gemeenschappelijke onderneming voor 
ITER opnieuw moet worden bezien tegen 
de achtergrond van het Commissievoorstel 
inzake de financiering van ITER voor 2012 
en 2013; is niet bereid om herschikking 
binnen het bestaande zevende 
kaderprogramma voor onderzoek te 
accepteren om de toegenomen financiële 
behoeften, die niet langer stroken met het 
oorspronkelijke voorstel, te financieren; is 
derhalve van mening dat, gezien de 
vertraging bij de uitvoering en om de 
onderhandelingen met de Raad over de 
toekomstige financiering van ITER te op 
gang te brengen, een verlaging van de 
vastleggingen en betalingen van artikel 
08 20 02 met XX miljoen euro de beste 
begrotingsoptie vormt;

Or. en

Amendement 46
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is ervan overtuigd dat de financiering 
van Euratom — Europese 
gemeenschappelijke onderneming voor 
ITER opnieuw moet worden bezien tegen 
de achtergrond van het Commissievoorstel 
inzake de financiering van ITER voor 2012 
en 2013; uit zijn zorg over de voorgestelde 
financiering en de toegenomen financiële 
behoeften, die niet langer stroken met het 
oorspronkelijke voorstel; is derhalve van 
mening dat, gezien de vertraging bij de 
uitvoering en om een globaal bedrag voor 
deze subrubriek vast te stellen onder het 
plafond van het MFK, een verlaging van de 
vastleggingen en betalingen van artikel 
08 20 02 met XX miljoen euro de beste 

18. is ervan overtuigd dat de financiering 
van Euratom — Europese 
gemeenschappelijke onderneming voor 
ITER opnieuw moet worden bezien tegen 
de achtergrond van het Commissievoorstel 
inzake de financiering van ITER voor 2012 
en 2013, los van het standpunt over de 
voorgestelde financieringsprioriteiten van 
onderzoek op energiegebied en de 
betrokken ondernemingen; uit zijn zorg 
over de voorgestelde financiering en de 
toegenomen financiële behoeften, die niet 
langer stroken met het oorspronkelijke 
voorstel; bevestigt de noodzaak van een 
rigoureuze onafhankelijke audit van de 
rekeningoverschrijdingen;  is derhalve 
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begrotingsoptie vormt; van mening dat, gezien de vertraging bij de 
uitvoering en om een globaal bedrag voor 
deze subrubriek vast te stellen onder het 
plafond van het MFK, een verlaging van de 
vastleggingen en betalingen van artikel 
08 20 02 met XX miljoen euro de beste 
begrotingsoptie vormt;

Or. en

Amendement 47
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. steunt het voorstel van de 
Commissie om betalingskredieten op te 
nemen op de lijn voor het Europees Fonds 
voor aanpassing aan de globalisering, ten 
einde de financiële procedures in verband 
met door beide takken van de 
begrotingsautoriteit goedgekeurde 
aanvragen te vereenvoudigen; herstelt 
derhalve het standaardbedrag en tekent 
daarbij aan dat het wellicht niet volstaat 
om in de behoeften voor 2011 te voorzien;

Or. en

Amendement 48
Alexander Alvaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt dat het gezien de 
recente wereldwijde ontwikkelingen op 
het gebied van de veiligheid van 
particuliere gegevens en het verschijnsel 
industriële sabotage noodzakelijk is dat de 
Commissie snel reageert en een EU-
cyberveiligheidsstrategie vaststelt;

Or. en
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Amendement 49
Alexander Alvaro, Carl Haglund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is ervan overtuigd dat er behoefte 
is aan een strategisch perspectief voor de 
Europese energiesituatie; merkt op dat de 
Commissie een Europees strategisch plan 
voor energietechnologie (SET) heeft 
vastgesteld, maar dat de financiële 
voorwaarden ervan nog onduidelijk zijn; 
heeft daarom p.m.-lijnen gecreëerd voor 
diverse terreinen van het SET-plan, dat op 
korte termijn van start zou moeten gaan;

Or. en

Amendement 50
James Elles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. betreurt de restrictieve aanpak van de 
Raad met betrekking tot de betalingen, die 
met 1 075 miljoen EUR zijn verlaagd 
(waarvan de helft voor de voltooiing van 
de programmeringsperiode 2006-2010) ten 
opzichte van de ramingen van de 
Commissie van de voor 2011 benodigde 
betalingen; wijst erop dat het Europees 
Parlement al geoordeeld had dat die 
ramingen mogelijkerwijs te laag waren en 
dat de aanpak van de Raad de
noodzakelijke inhaaloefening voor de 
programma-uitvoering na de trage start in 
het begin van het tijdvak 2007-2013 in 
gevaar zou kunnen brengen;

20. is van mening dat gevoeligheid voor 
de financiële situatie alom in de EU op 
zijn plaats is en stemt daarom in met de 
restrictieve aanpak van de Raad met 
betrekking tot de betalingen, die met 
1 075 miljoen EUR zijn verlaagd (waarvan 
de helft voor de voltooiing van de 
programmeringsperiode 2006-2010) ten 
opzichte van de ramingen van de 
Commissie van de voor 2011 benodigde 
betalingen; wijst erop dat het Europees 
Parlement al geoordeeld had dat die 
ramingen mogelijkerwijs te laag waren en 
dat de aanpak van de Raad de 
noodzakelijke inhaaloefening voor de 
programma-uitvoering na de trage start in 
het begin van het tijdvak 2007-2013 in 
gevaar zou kunnen brengen;

Or. en
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Amendement 51
Göran Färm, Francesca Balzani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. betreurt de restrictieve aanpak van de 
Raad met betrekking tot de betalingen, die 
met 1 075 miljoen EUR zijn verlaagd 
(waarvan de helft voor de voltooiing van 
de programmeringsperiode 2006-2010) ten 
opzichte van de ramingen van de 
Commissie van de voor 2011 benodigde 
betalingen; wijst erop dat het Europees 
Parlement al geoordeeld had dat die 
ramingen mogelijkerwijs te laag waren en 
dat de aanpak van de Raad de 
noodzakelijke inhaaloefening voor de 
programma-uitvoering na de trage start in 
het begin van het tijdvak 2007-2013 in 
gevaar zou kunnen brengen;

20. betreurt de restrictieve aanpak van de 
Raad met betrekking tot de betalingen, die 
met 1 075 miljoen EUR zijn verlaagd 
(waarvan de helft voor de voltooiing van 
de programmeringsperiode 2006-2010) ten 
opzichte van de ramingen van de 
Commissie van de voor 2011 benodigde 
betalingen; wijst erop dat het Europees 
Parlement al geoordeeld had dat die 
ramingen mogelijkerwijs te laag waren en 
dat de aanpak van de Raad de 
noodzakelijke inhaaloefening voor de 
programma-uitvoering na de trage start in 
het begin van het tijdvak 2007-2013 in 
gevaar zou kunnen brengen, alsook de 
wetswijzigingen die het Parlement en de 
Raad onlangs overeengekomen zijn in het 
kader van het Europees economisch 
herstelplan;

Or. en

Amendement 52
Helga Trüpel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de Commissie de 
bestaande uitgavencategorieën voor de 
structuurfondsen aan te vullen met 
categorieën die specifiek bestemd zijn 
voor de bestrijding van de 
klimaatverandering;

Or. en
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Amendement 53
Göran Färm, Francesca Balzani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. steunt overeenkomstig zijn prioriteiten 
de lancering van een proefproject inzake 
een Platform voor excellentie in de
macroregio van de Donau, dat tot doel 
heeft de gemeenschappelijke regionale 
identiteit te benadrukken door middel 
voor opleidingsprogramma's en seminars 
voor jongeren;

Schrappen

Or. en

Amendement 54
Helga Trüpel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. steunt overeenkomstig zijn prioriteiten 
de lancering van een proefproject inzake 
een Platform voor excellentie in de 
macroregio van de Donau, dat tot doel 
heeft de gemeenschappelijke regionale 
identiteit te benadrukken door middel 
voor opleidingsprogramma's en seminars 
voor jongeren;

Schrappen

Or. en

Amendement 55
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst erop dat het primaire doel van 
het GLB bestaat in het waarborgen van 
een stabiele markt en zekere 
voedselvoorziening en het beschermen 

Schrappen
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van het natuurlijk landschap, en verzoekt 
de Commissie derhalve in de begroting 
2011 een financiële buffer in te bouwen 
die voor de nodige middelen tot 
ongecompliceerde toegang tot 
financiering zorgt, ingeval de markt in 
2011 volatiliteit zou vertonen;

Or. en

Amendement 56
Göran Färm, Francesca Balzani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst erop dat het primaire doel van het 
GLB bestaat in het waarborgen van een 
stabiele markt en zekere 
voedselvoorziening en het beschermen van 
het natuurlijk landschap, en verzoekt de 
Commissie derhalve in de begroting 2011 
een financiële buffer in te bouwen die 
voor de nodige middelen tot 
ongecompliceerde toegang tot 
financiering zorgt, ingeval de markt in 
2011 volatiliteit zou vertonen;

23. wijst erop dat het primaire doel van het 
GLB bestaat in het waarborgen van een 
stabiele markt en zekere 
voedselvoorziening en het beschermen van 
het natuurlijk landschap; verzoekt de 
Commissie dringend de landbouwmarkten 
nauwlettend te volgen om in te kunnen 
spelen op onvoorziene situaties, zoals 
extreme prijsvolatiteit;

Or. en

Amendement 57
Helga Trüpel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst erop dat het primaire doel van het 
GLB bestaat in het waarborgen van een 
stabiele markt en zekere 
voedselvoorziening en het beschermen van 
het natuurlijk landschap, en verzoekt de 
Commissie derhalve in de begroting 2011
een financiële buffer in te bouwen die voor 
de nodige middelen tot ongecompliceerde 
toegang tot financiering zorgt, ingeval de 

23. wijst erop dat het primaire doel van het 
GLB zou moeten bestaan in het 
waarborgen van een stabiele markt, zekere 
voedselvoorziening en billijke inkomens 
voor landbouwers, alsook het beschermen 
van natuur en landschap, en verzoekt de 
Commissie derhalve in de begroting 2011
een financiële buffer in te bouwen die voor 
de nodige middelen zorgt om deze 
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markt in 2011 volatiliteit zou vertonen; doelstellingen te verwezenlijken, zodat 
verdere prijsvolatiliteit voorkomen wordt 
en een antwoord wordt geboden op 
spoedeisende problemen zoals 
klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, 
bodemverarming en slinkende 
watervoorraden;

Or. en

Amendement 58
Carl Haglund, Anne E. Jensen, Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. herinnert eraan dat in het 
actieplan in het kader van de EU-strategie 
voor het Oostzeegebied verklaard wordt 
dat de voorgestelde acties voor zover 
mogelijk uit bestaande bronnen, 
waaronder de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds, moeten worden 
gefinancierd; wijst erop dat in de 
conclusies van de Raad over EU-strategie 
voor het Oostzeegebied verklaard wordt 
dat die strategie afhankelijk is van een 
efficiënter gebruik van bestaande EU-
instrumenten en –fondsen, alsook van 
andere bestaande hulpbronnen en 
financiële instrumenten; benadrukt dat 
deze strategie naar behoren moet worden 
erkend en gefinancierd;

Or. en

Amendement 59
Göran Färm, Francesca Balzani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de Commissie dringend de 
landbouwmarkten nauwlettend te volgen 
teneinde in te kunnen spelen op 

Schrappen
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onvoorziene situaties, zoals extreme 
prijsvolatiteit; wijst erop dat ten minste de 
vereiste marge van 300 miljoen EUR moet 
worden toegepast;

Or. en

Amendement 60
Helga Trüpel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. is van oordeel dat in deze rubriek 
prioriteit moet worden toegekend aan 
steun aan duurzame landbouwpraktijken 
die de biodiversiteit beschermen, de 
watervoorraden en de bodemkwaliteit in 
stand houden en dierenwelzijn en 
werkgelegenheid eerbiedigen; 

Or. en

Amendement 61
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. erkent het nut van 300 miljoen EUR 
aan buitengewone financiering voor de 
zuivelsector waarvoor in de begroting 
2010 was gezorgd; steunt de opvoering 
van een nieuwe begrotingslijn die als 
zuivelfonds moet fungeren en steun moet 
verlenen voor modernisering, 
diversificatie en herstructurering, alsook 
voor verbetering van de afzet; wijst erop 
dat de Commissie al een zuivelfonds heeft 
goedgekeurd; 

Schrappen

Or. en
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Amendement 62
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. erkent het nut van 300 miljoen EUR 
aan buitengewone financiering voor de 
zuivelsector waarvoor in de begroting 
2010 was gezorgd; steunt de opvoering
van een nieuwe begrotingslijn die als 
zuivelfonds moet fungeren en steun moet 
verlenen voor modernisering, 
diversificatie en herstructurering, alsook 
voor verbetering van de afzet; wijst erop 
dat de Commissie al een zuivelfonds heeft 
goedgekeurd; 

25. is voorstander van een nieuwe 
begrotingslijn voor de melksector die de 
modernisering in de sector en de afzet van 
zijn producten moet bevorderen, zij het op 
een lager niveau dan voorheen; wijst erop 
dat de Commissie al een zuivelfonds heeft 
goedgekeurd;

Or. en

Amendement 63
Anne E. Jensen, Carl Haglund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. erkent het nut van 300 miljoen EUR 
aan buitengewone financiering voor de 
zuivelsector waarvoor in de begroting 2010 
was gezorgd; steunt de opvoering van een 
nieuwe begrotingslijn die als zuivelfonds 
moet fungeren en steun moet verlenen voor 
modernisering, diversificatie en 
herstructurering, alsook voor verbetering 
van de afzet; wijst erop dat de Commissie 
al een zuivelfonds heeft goedgekeurd; 

25. erkent het nut van 300 miljoen EUR 
aan buitengewone financiering voor de 
zuivelsector waarvoor in de begroting 2010 
was gezorgd; steunt de opvoering van een 
nieuwe begrotingslijn die als zuivelfonds 
moet fungeren en steun moet verlenen voor 
modernisering, diversificatie en 
herstructurering, alsook voor verbetering 
van de afzet; wijst er echter op dat de 
marktsituatie in deze sector aanzienlijk is 
verbeterd en dat de voorgestelde dotering 
dus wellicht te hoog is; wijst erop dat de 
Commissie al een zuivelfonds heeft 
goedgekeurd; 

Or. en
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Amendement 64
Helga Trüpel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. erkent het nut van 300 miljoen EUR 
aan buitengewone financiering voor de 
zuivelsector waarvoor in de begroting 2010 
was gezorgd; steunt de opvoering van een 
nieuwe begrotingslijn die als zuivelfonds 
moet fungeren en steun moet verlenen voor 
modernisering, diversificatie en 
herstructurering, alsook voor verbetering 
van de afzet; wijst erop dat de Commissie 
al een zuivelfonds heeft goedgekeurd; 

25. erkent het nut van 300 miljoen EUR 
aan buitengewone financiering voor de 
zuivelsector waarvoor in de begroting 2010 
was gezorgd; steunt de opvoering van een 
nieuwe begrotingslijn die als zuivelfonds 
moet fungeren en steun moet verlenen voor 
modernisering, diversificatie en 
herstructurering, alsook voor verbetering 
van de onderhandelingspositie van 
veehouders als reactie op de toenemende 
marktmacht van de verwerkingsindustrie 
en de retail in de levensmiddelenketen;
wijst erop dat de Commissie al een 
zuivelfonds heeft goedgekeurd;

Or. en

Amendement 65
Alexander Alvaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. erkent het nut van 300 miljoen EUR 
aan buitengewone financiering voor de 
zuivelsector waarvoor in de begroting 2010 
was gezorgd; steunt de opvoering van een 
nieuwe begrotingslijn die als zuivelfonds 
moet fungeren en steun moet verlenen voor 
modernisering, diversificatie en 
herstructurering, alsook voor verbetering 
van de afzet; wijst erop dat de Commissie 
al een zuivelfonds heeft goedgekeurd; 

25. betwijfelt het nut van 300 miljoen EUR 
aan buitengewone financiering voor de 
zuivelsector waarvoor in de begroting 2010 
was gezorgd; plaatst vraagtekens bij de 
opvoering van een nieuwe begrotingslijn 
die als zuivelfonds moet fungeren en steun 
moet verlenen voor modernisering, 
diversificatie en herstructurering, alsook 
voor verbetering van de afzet; wijst er 
echter op dat de marktsituatie in deze 
sector aanzienlijk is verbeterd en dat de 
voorgestelde dotering dus wellicht te hoog 
is; wijst erop dat de Commissie al een 
zuivelfonds heeft goedgekeurd en dat dit 
bijdraagt tot het creëren van buffers, 
bijvoorbeeld voor prijsvolatiliteit in die 
sector;
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Or. en

Amendement 66
Göran Färm, Francesca Balzani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. erkent het nut van 300 miljoen EUR 
aan buitengewone financiering voor de 
zuivelsector waarvoor in de begroting 2010 
was gezorgd; steunt de opvoering van een 
nieuwe begrotingslijn die als zuivelfonds 
moet fungeren en steun moet verlenen voor 
modernisering, diversificatie en 
herstructurering, alsook voor verbetering 
van de afzet; wijst erop dat de Commissie 
al een zuivelfonds heeft goedgekeurd; 

25. erkent het nut van 300 miljoen EUR 
aan buitengewone financiering voor de 
zuivelsector waarvoor in de begroting 2010 
was gezorgd; steunt de opvoering van een 
nieuwe begrotingslijn die als zuivelfonds 
moet fungeren en steun moet verlenen voor 
modernisering, diversificatie en 
herstructurering, alsook voor verbetering 
van de afzet; 

Or. en

Amendement 67
Lucas Hartong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is van oordeel dat het nationale 
steunprogramma voor de wijnsector 
gehandhaafd moet worden, zij het op een 
lager peil dan in de begroting 2010; wijst 
erop dat de Commissie ten tijde van de 
hervorming van het marktstelsel voor wijn 
uitdrukkelijk had verklaard dat die 
hervorming budgettair gezien neutraal 
moest zijn; 

26. is van oordeel dat het nationale 
steunprogramma voor de wijnsector moet 
worden afgeschaft;

Or. en

Amendement 68
Jorgo Chatzimarkakis, Alexander Alvaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. benadrukt dat het Parlement zich 
uitdrukkelijk heeft uitgesproken tegen het 
gebruik van kredieten voor levende dieren 
die bij stierengevechten met dodelijke 
afloop en verwacht dat de Commissie 
ervoor zorgt dat die restrictie wordt 
nageleefd;

Or. en

Amendement 69
Göran Färm, Francesca Balzani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. erkent dat de schoolfruitregeling en de 
schoolmelkregeling belangrijke 
programma’s vormen die kinderen ertoe 
aanmoedigen gezond te eten; steunt het 
voorstel van de Commissie om meer 
middelen uit te trekken voor de deze twee 
regelingen en besluit de kredieten ervoor 
verder te verhogen; wijst op het belang van 
het programma voor behoeftige personen 
en besluit de kredieten ervoor te verhogen, 
maar herinnert eraan dat het programma 
ten uitvoer moet worden gelegd in het 
licht van de voor het Gerecht lopende 
zaken;

27. erkent dat de schoolfruitregeling en de 
schoolmelkregeling belangrijke 
programma’s vormen die kinderen ertoe 
aanmoedigen gezond te eten; steunt het 
voorstel van de Commissie om meer 
middelen uit te trekken voor de deze twee 
regelingen en besluit de kredieten ervoor 
verder te verhogen; wijst op het belang van 
het programma voor behoeftige personen 
en besluit de kredieten ervoor te verhogen;

Or. en

Amendement 70
Helga Trüpel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. steunt overeenkomstig zijn prioriteiten 
het opzetten van een proefproject met het 
oog op de bevordering van de uitwisseling 
van beste praktijken tussen jonge 

Schrappen
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landbouwers, met name in verband met de 
uitdagingen die de Europese 
landbouwsector wachten;

Or. en

Amendement 71
Helga Trüpel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is ervan overtuigd dat de kredieten voor 
LIFE+ (Financieel instrument voor het 
milieu 2007-2013) verder moeten worden 
verhoogd om in de aanvullende 
maatregelen te kunnen voorzien; benadrukt 
dat de zorg voor het milieu een prioriteit 
van het milieu- en het landbouwbeleid is en 
dat verhoging van de middelen cruciaal is 
voor het behoud van natuur en 
biodiversiteit;

29. is ervan overtuigd dat de kredieten voor 
LIFE+ (Financieel instrument voor het 
milieu 2007-2013) verder moeten worden 
verhoogd om in de aanvullende 
maatregelen te kunnen voorzien; benadrukt 
dat de zorg voor het milieu een prioriteit 
van het milieu- en het landbouwbeleid is en 
dat verhoging van de middelen cruciaal is 
voor het behoud van natuur en 
biodiversiteit; is van mening dat er in 
aanvulling op LIFE+ in alle relevante 
EU-instrumenten vaste criteria in verband 
met duurzame ontwikkeling moeten 
worden ingevoerd; 

Or. en

Amendement 72
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. acht diverse programma's en 
instrumenten, zoals Terrorisme: 
preventie, paraatheid en beheersing van 
de gevolgen, van cruciaal belang voor de 
tenuitvoerlegging van het Programma van 
Stockholm en betuigt nogmaals zijn steun 
aan het programma Daphne -
Geweldbestrijding, in het kader waarvan 
projecten die financiële steun zouden 
verdienen niet kunnen worden gefinancierd 

30. is van mening dat diverse initiatieven 
in het kader van het programma van 
Stockholm, met name die in verband met 
migratie, moeten worden begroot, zij het 
op een lager peil, met inachtneming van 
de beperkende gevolgen van de crisis voor 
de menselijke mobiliteit en niet op basis 
van propaganda en betuigt nogmaals zijn 
steun aan het programma Daphne -
Geweldbestrijding, in het kader waarvan 
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wegens gebrek aan middelen, alsook aan 
het programma Drugspreventie en
voorlichting;

projecten die financiële steun zouden 
verdienen niet kunnen worden gefinancierd 
wegens gebrek aan middelen, alsook aan 
het programma Drugspreventie en 
voorlichting;

Or. en

Amendement 73
Göran Färm, Francesca Balzani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. acht diverse programma's en 
instrumenten, zoals Terrorisme: 
preventie, paraatheid en beheersing van 
de gevolgen, van cruciaal belang voor de 
tenuitvoerlegging van het Programma van 
Stockholm en betuigt nogmaals zijn steun 
aan het programma Daphne -
Geweldbestrijding, in het kader waarvan 
projecten die financiële steun zouden 
verdienen niet kunnen worden gefinancierd 
wegens gebrek aan middelen, alsook aan 
het programma Drugspreventie en 
voorlichting;

30. betuigt nogmaals zijn steun aan het 
programma Daphne - Geweldbestrijding, in 
het kader waarvan projecten die financiële 
steun zouden verdienen niet kunnen 
worden gefinancierd wegens gebrek aan 
middelen, alsook aan het programma 
Drugspreventie en voorlichting;

Or. en

Amendement 74
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. acht diverse programma's, zoals 
Terrorisme: preventie, paraatheid en 
beheersing van de gevolgen, van cruciaal 
belang voor de tenuitvoerlegging van het 
Programma van Stockholm en betuigt 
nogmaals zijn steun aan het programma 
Daphne - Geweldbestrijding, in het kader 
waarvan projecten die financiële steun 
zouden verdienen niet kunnen worden 

30. acht diverse programma's, zoals 
Terrorisme: preventie, paraatheid en 
beheersing van de gevolgen, van cruciaal 
belang voor de tenuitvoerlegging van het 
Programma van Stockholm en betuigt 
nogmaals zijn steun aan het programma 
Daphne - Geweldbestrijding, in het kader 
waarvan projecten die financiële steun 
zouden verdienen niet kunnen worden 



PE450.579v02-00 38/51 AM\833410NL.doc

NL

gefinancierd wegens gebrek aan middelen, 
alsook aan het programma Drugspreventie 
en voorlichting;

gefinancierd wegens gebrek aan middelen, 
alsook aan het programma Drugspreventie 
en voorlichting; legt in dit verband 
speciale nadruk op de bestrijding van 
geweld tegen vrouwen, zoals gedwongen 
abortus, geslachtsverminking, gedwongen 
sterilisatie en elke andere wrede, 
onmenselijke of vernederende 
behandeling;

Or. en

Amendement 75
Helga Trüpel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. acht diverse programma's, zoals 
Terrorisme: preventie, paraatheid en 
beheersing van de gevolgen, van cruciaal 
belang voor de tenuitvoerlegging van het 
Programma van Stockholm en betuigt 
nogmaals zijn steun aan het programma 
Daphne - Geweldbestrijding, in het kader 
waarvan projecten die financiële steun 
zouden verdienen niet kunnen worden 
gefinancierd wegens gebrek aan middelen, 
alsook aan het programma Drugspreventie 
en voorlichting;

30. acht deze programma's van cruciaal 
belang voor de tenuitvoerlegging van het 
Programma van Stockholm en betuigt 
nogmaals zijn steun aan het programma 
Daphne - Geweldbestrijding, in het kader 
waarvan projecten die financiële steun 
zouden verdienen niet kunnen worden 
gefinancierd wegens gebrek aan middelen, 
alsook aan het programma Drugspreventie 
en voorlichting;

Or. en

Amendement 76
Alexander Alvaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. ziet, gezien de gebrekkige informatie 
die het over de volgende fasen van het SIS 
II-project heeft gekregen, het in de reserve 
plaatsen van kredieten als de beste manier 
om de gevraagde informatie alsnog los te 
krijgen;

31. ziet, gezien de gebrekkige informatie 
die het over de volgende fasen van het SIS 
II-project heeft gekregen, het in de reserve 
plaatsen van kredieten als de beste manier 
om de gevraagde informatie over 
noodzakelijke verbeteringen alsnog los te 
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krijgen;

Or. en

Amendement 77
Alexander Alvaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. acht de planning in het 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie van 21 september 2010 
onvoldoende als antwoord op het verzoek 
van het Parlement om informatie over de 
noodzakelijke verbeteringen en om een 
volledig overzicht van de budgettering van 
SIS II;

Or. en

Amendement 78
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. herinnert eraan dat subrubriek 3b beleid 
inhoudt dat rechtstreekse gevolgen heeft 
voor het dagelijks leven van de Europese 
burgers, en is er vast van overtuigd dat het 
werkelijke potentieel van deze rubriek niet 
kan vrijkomen met de beperkte marge die 
het huidige MFK biedt; benadrukt dat de 
financiering die de Raad voor deze 
instrumenten voorstelt, niet strookt met de 
kernprioriteiten die onder deze rubriek 
vallen en wijst met name op de extreem 
hoge uitvoeringspercentages die de 
programma's in verband met jeugd tot 
dusver te zien hebben gegeven, wat 
aantoont dat er veel meer in deze 
programma's zou moeten worden 
geïnvesteerd; 

32. herinnert eraan dat subrubriek 3b beleid 
inhoudt dat rechtstreekse gevolgen heeft 
voor het dagelijks leven van de Europese 
burgers en wijst met name op de extreem 
hoge uitvoeringspercentages die de 
programma's in verband met jeugd tot
dusver te zien hebben gegeven, wat 
aantoont dat er veel meer in deze 
programma's zou moeten worden 
geïnvesteerd; 

Or. en
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Amendement 79
Göran Färm, Francesca Balzani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. acht het noodzakelijk dat de 
Commissie een alomvattende strategie 
presenteert voor betere communicatie 
naar de EU-burgers toe en voor het 
opzetten van een Europese publieke 
ruimte, in lijn met de interinstitutionele 
gezamenlijke verklaring "Communiceren 
over Europa in partnerschap" van 
oktober 2008; 

Schrappen

Or. en

Amendement 80
Göran Färm, Francesca Balzani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. is er absoluut van overtuigd dat de rol 
van de EU op het wereldtoneel niet naar 
behoren kan worden gefinancierd binnen 
de MFK-marges en dat de twee takken van 
de begrotingsautoriteit deze 
middelenschaarste niet moeten aanpakken 
door middel van last-minutecompromissen 
zonder een diepgaande bezinning op de 
behoeften op middellange termijn; wijst 
erop dat een herziening van het MFK en de
aanpassing van het plafond van rubriek 4 
aan nieuwe behoeften waarmee in 2006 
nog geen rekening kon worden gehouden, 
een conditio sine qua non vormt voor een 
beheerbare en duurzame situatie in deze 
rubriek;

35. is er absoluut van overtuigd dat de rol 
van de EU op het wereldtoneel niet naar 
behoren kan worden gefinancierd binnen 
de MFK-marges en dat de twee takken van 
de begrotingsautoriteit deze 
middelenschaarste niet moeten aanpakken 
door middel van last-minutecompromissen 
zonder een diepgaande bezinning op de 
behoeften op middellange termijn; wijst 
erop dat een herziening van het MFK en de
bijstelling van het plafond van rubriek 4 
om rekening te houden met de behoeften 
die in 2006 nog niet te voorzien waren, een 
conditio sine qua non vormen voor een 
beheerbare en duurzame situatie in deze 
rubriek;

Or. en



AM\833410NL.doc 41/51 PE450.579v02-00

NL

Amendement 81
Lucas Hartong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. herhaalt zijn toezegging dat het niet 
willekeurig zal snijden in de kredieten 
voor bijstand aan Palestina, het 
vredesproces en de UNRWA; verklaart 
evenwel nogmaals dat het er vast van 
overtuigd is dat de discrepantie tussen de 
globale financiële bijstand van de EU -
die als geheel de belangrijkste donor is -
en haar vrij beperkte invloed op het 
vredesproces even onterecht als 
onbegrijpelijk is en dat daar ingrijpend 
verandering in moet komen, met name in 
de context van de onlangs opgerichte 
Europese Dienst voor extern optreden;

37. herhaalt zijn toezegging dat het de 
kredieten voor bijstand aan Palestina, het 
vredesproces en de UNRWA zal verlagen; 

Or. en

Amendement 82
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. verklaart nogmaals tegenstander te zijn 
van de voorgestelde herschikking van 
kredieten van diverse instrumenten en 
programma's ten gunste van de post 
"Begeleidende maatregelen in de 
bananensector" en van het Instrument voor 
samenwerking met industrielanden (ICI+), 
waarvan de financiering ten tijde van de 
vaststelling van het huidige MFK niet was 
voorzien, maar herhaalt dat het deze 
instrumenten steunt; benadrukt dat het 
instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking niet mag 
worden beschouwd als een fonds dat kan 
worden aangesproken voor de financiering 
van nieuwe behoeften op het gebied van de 
ontwikkelingssamenwerking, maar dat het 

38. verklaart nogmaals tegenstander te zijn 
van de voorgestelde herschikking van 
kredieten van diverse instrumenten en 
programma's ten gunste van de post 
Begeleidende maatregelen in de 
bananensector en van het Instrument voor 
samenwerking met industrielanden (ICI+), 
waarvan de financiering ten tijde van de 
vaststelling van het huidige MFK niet was 
voorzien; benadrukt dat het instrument 
voor ontwikkelingssamenwerking niet mag 
worden beschouwd als een fonds dat kan 
worden aangesproken voor de financiering 
van nieuwe behoeften op het gebied van de 
ontwikkelingssamenwerking, maar dat het 
is opgericht en van middelen is voorzien 
voor een specifieke reeks doelstellingen 
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is opgericht en van middelen is voorzien 
voor een specifieke reeks doelstellingen 
waartoe de EU zich bij talrijke 
gelegenheden heeft verplicht;

waartoe de EU zich bij talrijke 
gelegenheden heeft verplicht;

Or. en

Amendement 83
Göran Färm, Francesca Balzani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. verklaart nogmaals tegenstander te zijn 
van de voorgestelde herschikking van 
kredieten van diverse instrumenten en 
programma's ten gunste van de post 
"Begeleidende maatregelen in de 
bananensector" en van het Instrument voor 
samenwerking met industrielanden (ICI+), 
waarvan de financiering ten tijde van de 
vaststelling van het huidige MFK niet was 
voorzien, maar herhaalt dat het deze 
instrumenten steunt; benadrukt dat het 
instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking niet mag 
worden beschouwd als een fonds dat kan 
worden aangesproken voor de financiering 
van nieuwe behoeften op het gebied van de 
ontwikkelingssamenwerking, maar dat het 
is opgericht en van middelen is voorzien 
voor een specifieke reeks doelstellingen 
waartoe de EU zich bij talrijke 
gelegenheden heeft verplicht;

38. verklaart nogmaals tegenstander te zijn 
van de voorgestelde herschikking van 
kredieten van diverse instrumenten en 
programma's ten gunste van de post 
"Begeleidende maatregelen in de 
bananensector" en van het Instrument voor 
samenwerking met industrielanden (ICI+), 
waarvan de financiering ten tijde van de 
vaststelling van het huidige MFK niet was 
voorzien, maar herhaalt dat het deze 
instrumenten steunt; benadrukt dat het 
instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking niet mag 
worden beschouwd als een fonds dat kan 
worden aangesproken voor de financiering 
van nieuwe behoeften op het gebied van de 
ontwikkelingssamenwerking, maar dat het 
is opgericht en van middelen is voorzien 
voor een specifieke reeks doelstellingen 
waartoe de EU zich bij talrijke 
gelegenheden heeft verplicht; verzoekt de 
Raad derhalve in te stemmen met 
meerjarenfinanciering van deze 
maatregelen via alle middelen waarin het 
IIA voorziet;

Or. en

Amendement 84
Anne E. Jensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38



AM\833410NL.doc 43/51 PE450.579v02-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

38. verklaart nogmaals tegenstander te zijn 
van de voorgestelde herschikking van 
kredieten van diverse instrumenten en 
programma's ten gunste van de post 
"Begeleidende maatregelen in de 
bananensector" en van het Instrument voor 
samenwerking met industrielanden (ICI+), 
waarvan de financiering ten tijde van de 
vaststelling van het huidige MFK niet was 
voorzien, maar herhaalt dat het deze 
instrumenten steunt; benadrukt dat het 
instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking niet mag 
worden beschouwd als een fonds dat kan 
worden aangesproken voor de financiering 
van nieuwe behoeften op het gebied van de
ontwikkelingssamenwerking, maar dat het 
is opgericht en van middelen is voorzien 
voor een specifieke reeks doelstellingen 
waartoe de EU zich bij talrijke 
gelegenheden heeft verplicht;

38. verklaart nogmaals tegenstander te zijn 
van de voorgestelde herschikking van 
kredieten van diverse instrumenten en 
programma's ten gunste van de post 
"Begeleidende maatregelen in de 
bananensector" en van het Instrument voor 
samenwerking met industrielanden (ICI+), 
waarvan de financiering ten tijde van de 
vaststelling van het huidige MFK niet was 
voorzien, maar herhaalt dat het deze 
instrumenten steunt; benadrukt dat het 
instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking niet mag 
worden beschouwd als een fonds dat kan 
worden aangesproken voor de financiering 
van nieuwe behoeften in het kader van
rubriek 4, maar dat het is opgericht en van 
middelen is voorzien voor een specifieke 
reeks doelstellingen waartoe de EU zich bij 
talrijke gelegenheden heeft verplicht;

Or. en

Amendement 85
Göran Färm, Francesca Balzani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. besluit een deel van de kredieten 
voor milieu en duurzaam beheer van 
natuurlijke hulpbronnen in de reserve te 
plaatsen totdat de Commissie een politiek 
bindend document heeft gepresenteerd 
waaruit blijkt dat dit "snelle start"-
financieringspakket voor het klimaat 
werkelijk aanvullend is, dat in het kader 
ervan EU-middelen op geografisch gezien 
evenwichtige wijze worden toegewezen 
aan partnerregio's en dat het niet ten 
koste gaat van bestaande programma's 
voor ontwikkelingssamenwerking, en dat 
eveneens duidelijke informatie bevat over 
de criteria voor de selectie van de 
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begunstigden, alsook nadere 
bijzonderheden over de overeenkomsten 
met de ontwikkelingslanden;

Or. en

Amendement 86
Göran Färm, Francesca Balzani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. is, overeenkomstig zijn resoluties over 
de trans-Atlantische betrekkingen, van 
oordeel dat het strategisch partnerschap 
EU-VS duidelijk tot uiting moet worden 
gebracht door middel van de invoering 
van een specifieke begrotingslijn 
"Samenwerking met de Verenigde 
Staten"; 

Schrappen

Or. en

Amendement 87
Helga Trüpel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. is, overeenkomstig zijn resoluties over 
de trans-Atlantische betrekkingen, van 
oordeel dat het strategisch partnerschap 
EU-VS duidelijk tot uiting moet worden 
gebracht door middel van de invoering van 
een specifieke begrotingslijn 
"Samenwerking met de Verenigde Staten";

41. is, overeenkomstig zijn resoluties over 
de trans-Atlantische betrekkingen, van 
oordeel dat het strategisch partnerschap 
EU-VS duidelijk tot uiting zou kunnen
worden gebracht door middel van de 
invoering van een specifieke begrotingslijn 
"Samenwerking met de Verenigde Staten";

Or. en

Amendement 88
Ioannis Kasoulides, Reimer Böge

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

41 bis. is ervan overtuigd dat verhoging 
van de financiële middelen voor de Turks-
Cypriotische gemeenschap noodzakelijk is 
om het werk van het Comité vermiste 
personen op Cyprus en de 
herstelprojecten van het Technisch comité 
voor cultureel erfgoed te kunnen 
financieren; acht het werk van beide 
comités van eminent belang voor beide 
gemeenschappen op Cyprus;

Or. en

Amendement 89
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. benadrukt dat een dergelijke 
restrictieve aanpak op korte termijn 
weliswaar besparingen oplevert voor de 
begrotingen van de EU en de lidstaten, 
maar de tenuitvoerlegging van EU-beleid 
en -programma's in gevaar brengt; 
beklemtoont voorts dat de instellingen 
voldoende middelen moeten krijgen om 
hun taken te kunnen vervullen, met name 
na de inwerkingtreding van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie;

Schrappen

Or. en

Amendement 90
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. maakt derhalve de door de Raad 
aangebrachte verlagingen ongedaan en 
plaatst, in afwachting van de uitspraak van 

44. maakt derhalve de door de Raad 
aangebrachte verlagingen ongedaan en 
plaatst, in afwachting van de uitspraak van 
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het Hof van Justitie, de bedragen voor een 
salarisaanpassing van 1,85% in de reserve; 
is van mening dat het begroten van 
dergelijke uitgaven en kwestie van gezond 
en verstandig begrotingsbeheer is;

het Hof van Justitie, de bedragen voor een 
salarisaanpassing van 1,85% in de reserve; 
verklaart dat het begroten van dergelijke 
uitgaven en kwestie van gezond en 
verstandig begrotingsbeheer is;

Or. en

Amendement 91
Estelle Grelier, Göran Färm, Francesca Balzani, Jutta Haug

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. stelt reserves in voor bepaalde 
administratieve lijnen, in afwachting van 
specifieke actie, follow-up of voorstellen 
van de Commissie of met het doel 
aanvullende informatie van de Commissie 
te verkrijgen;

47. stelt reserves in voor bepaalde 
administratieve lijnen, in afwachting van 
specifieke actie, follow-up of voorstellen 
van de Commissie of met het doel 
aanvullende informatie van de Commissie 
te verkrijgen; stelt met name een 
herziening van de gedragscode voor leden 
van de Commissie en de strikte toepassing 
daarvan voor wat betreft de 
toewijzingsmodaliteiten van pensioenen 
van oud-leden als voorwaarde voor het 
vrijgeven van deze reserves;

Or. en

Amendement 92
James Elles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

47 bis. is bezorgd over de situatie van het 
ambtenarenstatuut in het kader waarvan 
bepaalde pensioenen niet meer te lijken 
sporen met de huidige financiële 
omstandigheden, in het bijzonder de 
groeipensioenen die niet langer in 
overeenstemming zijn met de voorstellen 
om de pensioengerechtigde leeftijd te 
verhogen als gevolg van de toegenomen 
levensverwachting; vraagt zich af waarom 
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oud-leden van de Commissie nog steeds 
betaald worden ook al hebben zij een 
andere baan; verzoekt de Commissie met 
klem de huidige procedures grondig te 
herzien en het Parlement uiterlijk op 30 
april 2011 een gedetailleerd verslag voor 
te leggen;

Or. en

Amendement 93
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53

Ontwerpresolutie Amendement

53. vestigt de aandacht op de door de 
Commissie bij het Hof van Justitie 
aanhangig gemaakte en nog lopende zaak 
met betrekking tot de salarisaanpassingen 
en besluit, overeenkomstig het beginsel 
van voorzichtig begroten, de kredieten ter 
dekking van de gevolgen voor 2011 van 
een eventuele uitspraak van het Hof ten 
gunste van de Commissie over de 
betrokken salarisaanpassing van 1,85%, in 
de reserve te plaatsen; 

53. vestigt de aandacht op de door de 
Commissie bij het Hof van Justitie 
aanhangig gemaakte en nog lopende zaak 
met betrekking tot de salarisaanpassingen 
en besluit, overeenkomstig het beginsel 
van voorzichtig begroten, de kredieten ter 
dekking van de gevolgen voor 2011 van 
een eventuele uitspraak van het Hof ten 
gunste van de Commissie over de 
betrokken salarisaanpassing van 1,85%, in 
de reserve te plaatsen; wenst dat wordt 
nagegaan hoe een verhoging voor 2009 
en 2010 zou kunnen worden gefinancierd;

Or. en

Amendement 94
Derek Vaughan, Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56

Ontwerpresolutie Amendement

56. wijst erop dat de Raad nog steeds geen 
standpunt heeft weten vaststellen over de 
gewijzigde begroting 2/2010 voor het 
Comité van de regio's en het Europees 
Economisch en Sociaal Comité, en dat er 
dus geen andere optie is dan de inhoud van 
die gewijzigde begroting in het kader van 

56. betreurt dat de Raad nog steeds geen 
standpunt heeft weten vaststellen over de 
gewijzigde begroting 2/2010 voor het 
Comité van de regio's en het Europees 
Economisch en Sociaal Comité, en dat er 
dus geen andere optie is dan de inhoud van 
die gewijzigde begroting in het kader van 
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de begroting 2011 te bespreken; de begroting 2011 te bespreken; 

Or. en

Amendement 95
Peter van Dalen, Lajos Bokros

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

62 bis. verzoekt het Bureau de nodige 
maatregelen te treffen om te verzekeren 
dat de leden om volledige verantwoording 
voor hun algemene kostenvergoeding 
wordt gevraagd; 

Or. en

Amendement 96
James Elles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

62 bis. merkt op dat het Europees 
Parlement grote sommen geld uitgeeft 
voor het handhaven van externe bureaus 
in de lidstaten van de Unie en vraagt zich 
af hoe dat in het licht van de revolutie op 
communicatiegebied te rechtvaardigen is; 
verzoekt de secretaris-generaal van het 
Parlement om uiterlijk op 28 februari 
2011 een gedetailleerd verslag voor te 
leggen waarin de werkingskosten van deze 
bureaus worden toegelicht en een 
antwoord wordt gegeven op de vraag of dit 
werk niet efficiënter zou kunnen worden 
verricht door gebruik te maken van de 
moderne technologie om de agenda van 
het Parlement bekend te maken;

Or. en
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Amendement 97
James Elles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

62 ter. verzoekt de secretaris-generaal om 
uiterlijk op 28 februari 2011 een 
gedetailleerd verslag voor te leggen over 
de kosten van de chauffeursdienst; 

Or. en

Amendement 98
Derek Vaughan, Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 70

Ontwerpresolutie Amendement

70. besluit naar aanleiding van zijn eerdere 
grondige debat over de vergoeding voor 
parlementaire medewerkers in verband met 
gewijzigde begroting 1/2010 en de 
voorstellen van het Bureau voor 2011 voor 
een tweede verhogingstranche, om deze 
kredieten in de reserve te houden; neemt 
nota van de antwoorden van de 
administratie, maar vindt dat die in dit 
stadium geen verdere verhoging 
rechtvaardigen;

70. besluit naar aanleiding van zijn eerdere 
grondige debat over de vergoeding voor 
parlementaire medewerkers in verband met 
gewijzigde begroting 1/2010 en de 
voorstellen van het Bureau voor 2011 voor 
een tweede verhogingstranche, om deze 
kredieten in de reserve te houden; neemt 
nota van de antwoorden van de 
administratie, maar vindt dat die in dit 
stadium geen verdere verhoging 
rechtvaardigen; herhaalt zijn verzoek om 
informatie van zijn resolutie van 25 maart 
2010 over de richtsnoeren voor de 
begrotingsprocedure 2011;

Or. en

Amendement 99
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 73

Ontwerpresolutie Amendement

73. wenst regelmatig op de hoogte te 
worden gehouden van nieuwe 

73. verzoekt regelmatig op de hoogte te 
worden gehouden van nieuwe 
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ontwikkelingen met betrekking tot 
vastgoedprojecten met aanzienlijke 
begrotingsgevolgen, zoals het KAD-
gebouw, en wacht op de antwoorden met 
betrekking tot de begrotingsimpact van 
mogelijke parallelle bouwprojecten in 
Brussel;

ontwikkelingen met betrekking tot 
vastgoedprojecten met aanzienlijke 
begrotingsgevolgen, zoals het KAD-
gebouw, en wacht op de antwoorden met 
betrekking tot de begrotingsimpact van 
mogelijke parallelle bouwprojecten in 
Brussel;

Or. en

Amendement 100
Derek Vaughan, Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 74

Ontwerpresolutie Amendement

74. neemt kennis van het antwoord over de 
stand van zaken op het gebied van een 
Kennisbeheersysteem, waarvan echter in 
dit stadium van het project nog niet kan 
worden uitgemaakt of het aan de gewekte 
verwachtingen zal voldoen;

74. neemt kennis van het antwoord over de 
stand van zaken op het gebied van een 
Kennisbeheersysteem, waarvan echter in 
dit stadium van het project nog niet kan 
worden uitgemaakt of het aan de gewekte 
verwachtingen zal voldoen; benadrukt de 
noodzaak van een tijdschema voor de 
invoering van dit systeem; herhaalt het 
verzoek dat het in de resolutie over de 
richtsnoeren had geformuleerd, nl. dat 
een dergelijk systeem eenvoudig 
toegankelijk moet zijn via het internet; 
verzoekt om informatie over de vraag hoe
er als gevolg van de invoering van het 
Kennisbeheersysteem bezuinigd kan 
worden;

Or. en

Amendement 101
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 76 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

76 bis. benadrukt dat het Parlement 
voorstelt zijn eigen begrotingslijn voor 
ontvangst en representatie met 85% te 
verhogen, waardoor die op meer dan 2 
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miljoen EUR uitkomt, en dat de lidstaten 
zich tot nu toe niet tegen dit voorstel 
hebben verzet;

Or. en

Amendement 102
Peter van Dalen, Lajos Bokros

Ontwerpresolutie
Paragraaf 76 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

76 bis. is van oordeel dat de begroting van 
de vertegenwoordigingen van het 
Europees Parlement in de lidstaten met 
30% moet worden verlaagd, gespreid over 
een tijdvak van drie jaar;

Or. en

Amendement 103
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 79

Ontwerpresolutie Amendement

79. is ingenomen met het feit dat er verder 
kan worden bezuinigd op de begrotingspost 
voor reiskosten van de leden en op die voor 
energieverbruik;

79. is ingenomen met het feit dat er in 
totaal 4 miljoen EUR extra kan worden 
bezuinigd op de begrotingspost voor 
reiskosten van de leden en op die voor 
energieverbruik; verzoekt het Bureau om 
aanvullende informatie over het feit dat 
leden voor eenzelfde dag zowel reiskosten 
(tijd en afstand) als dagvergoedingen 
ontvangen, aangezien een veelvoud aan 
vergoedingen voor een en dezelfde dag 
niet gerechtvaardigd is;

Or. en


