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Amendement 1
Jean Lambert

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent de door het Parlement 
vastgestelde strategie om over 
wetgevingsvoorstellen te onderhandelen 
zonder zich in te laten met de MFK-cijfers;
is van oordeel dat het Parlement de 
resultaten van deze strategie moet 
evalueren;

1. betreurt de door het Parlement 
vastgestelde strategie om over 
wetgevingsvoorstellen te onderhandelen 
zonder zich in te laten met de MFK-cijfers; 
is van oordeel dat het Parlement de 
resultaten van deze strategie moet 
evalueren; is van oordeel dat het Parlement 
de resultaten van deze strategie moet 
evalueren;

Or. en

Amendement 2
Jean Lambert

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt dat de cijfers voor 2011 die de 
Commissie als basis voor de 
onderhandelingen heeft voorgesteld niet de 
realiteit van de lidstaten weergeven;

2. betreurt dat de cijfers voor 2011 die de 
Commissie als basis voor de 
onderhandelingen heeft voorgesteld het 
niet mogelijk maken om de realiteit in de 
EU-lidstaten volledig in aanmerking te 
nemen; benadrukt dat de beschikbaarheid 
van onvoldoende gegevens, en met name 
van statistische gegevens, een negatief 
effect zal hebben op het beleid en 
mogelijke negatieve percepties van de EU-
begroting zal versterken;

Or. en
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Amendement 3
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt dat de cijfers voor 2011 die de 
Commissie als basis voor de 
onderhandelingen heeft voorgesteld niet de 
realiteit van de lidstaten weergeven;

2. betreurt dat de cijfers tegen constante 
prijzen voor 2011 die de Commissie als 
basis voor de onderhandelingen heeft 
voorgesteld niet de realiteit in de lidstaten 
weergeven, in het bijzonder wat betreft de 
terugval op sociaal en 
werkgelegenheidsgebied;

Or. en

Amendement 4
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt dat de cijfers voor 2011 die de 
Commissie als basis voor de 
onderhandelingen heeft voorgesteld niet de 
realiteit van de lidstaten weergeven;

2. betreurt dat de cijfers voor 2011 die de 
Commissie als basis voor de 
onderhandelingen heeft voorgesteld niet de 
realiteit van de behoeften van de lidstaten 
weergeven;

Or. en

Amendement 5
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt dat de Europese Raad discussies 
heeft gevoerd en besluiten heeft genomen 

3. betreurt dat de Europese Raad discussies 
heeft gevoerd en besluiten heeft genomen 
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over elementen die verband houden met de 
wetgevingsvoorstellen, in plaats van dat 
hierover overeenstemming is bereikt op het 
niveau van de passende Raadsformatie en 
de verantwoordelijke commissie;

over elementen die verband houden met de 
wetgevingsvoorstellen, in plaats van dat 
hierover is onderhandeld en
overeenstemming is bereikt op het niveau 
van de passende Raadsformatie en de 
verantwoordelijke commissie; benadrukt 
dat de Raad het Europees Parlement in 
zijn rol als medewetgever heeft genegeerd, 
met name met betrekking tot het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief;

Or. en

Amendement 6
Jean Lambert

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt dat de Europese Raad discussies 
heeft gevoerd en besluiten heeft genomen 
over elementen die verband houden met de 
wetgevingsvoorstellen, in plaats van dat 
hierover overeenstemming is bereikt op het 
niveau van de passende Raadsformatie en 
de verantwoordelijke commissie;

3. betreurt dat de Europese Raad discussies 
heeft gevoerd en besluiten heeft genomen 
over elementen die verband houden met de 
wetgevingsvoorstellen, in plaats van dat 
hierover overeenstemming is bereikt op het 
niveau van de passende Raadsformatie en 
de verantwoordelijke commissie; herinnert 
de Europese Raad eraan dat hij volgens 
de Verdragsbepalingen geen 
wetgevingsbevoegdheden heeft;
waarschuwt beide medewetgevers er 
daarom voor om in de toekomst elke 
verschuiving van 
wetgevingsbevoegdheden naar de 
Europese Raad te voorkomen;

Or. en

Amendement 7
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt dat het besluit van de 
medewetgevers om de reikwijdte van de 
voorgestelde financiële programma's uit te 
breiden niet gepaard ging met een daarmee 
overeenkomende verhoging van de 
financiële middelen; betreurt het feit dat 
het voorgestelde ESF-bedrag van 25 % van 
de middelen van het cohesiebeleid niet kon 
worden gehandhaafd tijdens de 
onderhandelingen voor 2014-2020;

4. betreurt dat het besluit van de 
medewetgevers om de reikwijdte van de 
voorgestelde financiële programma's uit te 
breiden niet gepaard ging met een daarmee 
overeenkomende verhoging van de 
financiële middelen en dat een verlaging 
niet kon worden voorkomen; betreurt met 
name dat de toewijzing aan het ESF sinds 
de oprichting ervan voortdurend is 
verlaagd, ondanks het feit dat het 
toepassingsgebied van het fonds in de 
loop der jaren is uitgebreid; betreurt het 
feit dat het voorgestelde ESF-bedrag van 
25 % van de middelen van het 
cohesiebeleid niet kon worden 
gehandhaafd tijdens de onderhandelingen 
voor 2014-2020; betreurt eveneens het feit 
dat het jaarlijkse maximum voor het EFG 
onevenredig is verlaagd vergeleken met 
dat van andere financiële instrumenten;

Or. en

Amendement 8
Jean Lambert

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt dat het besluit van de 
medewetgevers om de reikwijdte van de 
voorgestelde financiële programma's uit te 
breiden niet gepaard ging met een daarmee 
overeenkomende verhoging van de 
financiële middelen; betreurt het feit dat 
het voorgestelde ESF-bedrag van 25 % van 
de middelen van het cohesiebeleid niet kon 
worden gehandhaafd tijdens de 
onderhandelingen voor 2014-2020;

4. betreurt dat het besluit van de 
medewetgevers om de reikwijdte van de 
voorgestelde financiële programma's uit te 
breiden niet gepaard ging met een daarmee 
overeenkomende verhoging van de 
financiële middelen; betreurt het feit dat 
het voorgestelde ESF-bedrag van 25 % van 
de middelen van het cohesiebeleid niet kon 
worden gehandhaafd tijdens de 
onderhandelingen voor 2014-2020;
betreurt dat artikel 20 van het Reglement 
van het Europees Parlement is ingeroepen 
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voor alle aan het MFK gerelateerde 
dossiers, omdat dit een inperking vormt 
van het democratische recht van leden 
van het Parlement om hun mening te 
geven over bijvoorbeeld het 
minimumpercentage van de totale 
begroting voor cohesie dat aan het ESF 
moet worden toegekend;

Or. en

Amendement 9
Jean Lambert

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. betreurt dat de onderhandelingen inzake 
het EGF en de FEAD, ondanks de evidente 
tijdsdruk vanwege de aanstaande afloop 
van het MFK en de Europese verkiezingen, 
vertraging hebben opgelopen, wat geleid 
heeft tot een krap tijdschema voor het 
bereiken van akkoorden;

5. betreurt dat de onderhandelingen inzake 
het EGF en de FEAD, ondanks de evidente 
tijdsdruk vanwege de aanstaande afloop 
van het MFK en de Europese verkiezingen, 
vertraging hebben opgelopen om redenen 
die niets met de inhoud te maken hebben, 
wat geleid heeft tot een krap tijdschema 
voor het bereiken van akkoorden;

Or. en

Amendement 10
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. betreurt dat de onderhandelingen inzake 
het EGF en de FEAD, ondanks de evidente 
tijdsdruk vanwege de aanstaande afloop 
van het MFK en de Europese verkiezingen, 
vertraging hebben opgelopen, wat geleid 
heeft tot een krap tijdschema voor het 

5. betreurt dat de onderhandelingen inzake 
het EGF en de FEAD, ondanks de evidente 
tijdsdruk vanwege de aanstaande afloop 
van het MFK en de Europese verkiezingen, 
substantiële vertraging hebben opgelopen, 
wat geleid heeft tot een zeer krap 
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bereiken van akkoorden; tijdschema voor het tijdig bereiken van 
akkoorden; betreurt het feit dat het 
voorstel van de Commissie voor de FEAD 
ruimschoots te laat volgens schema is 
ingediend;

Or. en

Amendement 11
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. betreurt dat de onderhandelingen inzake 
het EGF en de FEAD, ondanks de evidente 
tijdsdruk vanwege de aanstaande afloop 
van het MFK en de Europese verkiezingen, 
vertraging hebben opgelopen, wat geleid 
heeft tot een krap tijdschema voor het 
bereiken van akkoorden;

5. betreurt dat de onderhandelingen inzake 
het EGF en de FEAD, ondanks de evidente 
tijdsdruk vanwege de aanstaande afloop 
van het MFK en de Europese verkiezingen, 
vertraging hebben opgelopen, wat geleid 
heeft tot een onacceptabel krap tijdschema 
voor het bereiken van akkoorden;

Or. en

Amendement 12
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt op dat veranderingen in 
onderhandelingsstandpunten niet altijd 
volledig en op tijd tussen de betrokken 
actoren in het Parlement zijn meegedeeld, 
hetgeen de consistentie van de aanpak 
van het Parlement niet altijd ten goede is 
gekomen;

Or. en
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Amendement 13
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst op de moeilijkheid van individuele 
onderhandelingen over horizontale 
elementen die vergelijkbaar zijn met 
diverse meerjarenprogramma's op 
verschillende beleidsterreinen;

6. wijst, op basis van de ervaringen met 
het EaSI-programma, op de moeilijkheid 
van individuele onderhandelingen over 
horizontale elementen die vergelijkbaar 
zijn met diverse meerjarenprogramma's op 
verschillende beleidsterreinen, waardoor 
uiteenlopende resultaten worden bereikt 
en een uniforme aanpak onmogelijk 
wordt;

Or. en

Amendement 14
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst op de moeilijkheid van individuele 
onderhandelingen over horizontale 
elementen die vergelijkbaar zijn met 
diverse meerjarenprogramma's op 
verschillende beleidsterreinen;

6. wijst op de moeilijkheid van individuele 
onderhandelingen over horizontale 
elementen die vergelijkbaar zijn met 
diverse meerjarenprogramma's op 
verschillende beleidsterreinen en is van 
mening dat een meer systematische 
aanpak tot betere resultaten zou leiden;

Or. en

Amendement 15
Jean Lambert
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst op de moeilijkheid van individuele 
onderhandelingen over horizontale 
elementen die vergelijkbaar zijn met 
diverse meerjarenprogramma's op 
verschillende beleidsterreinen;

6. wijst op de moeilijkheid van individuele 
onderhandelingen over horizontale 
elementen die vergelijkbaar zijn met 
diverse meerjarenprogramma's op 
verschillende beleidsterreinen; benadrukt 
dat dit de onderhandelingsmacht van het 
Parlement verder heeft verzwakt;

Or. en

Amendement 16
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt de problematische 
afhankelijkheid tussen de 
onderhandelingen inzake de
wetgevingsvoorstellen en de geboekte 
vooruitgang bij de onderhandelingen over 
het algemeen kader van het MFK;

7. benadrukt de problematische 
afhankelijkheid tussen de 
onderhandelingen inzake de 
wetgevingsvoorstellen, met name met 
betrekking tot het ESF, en de geboekte 
vooruitgang bij de onderhandelingen over 
het algemeen kader van het MFK;

Or. en

Amendement 17
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. betreurt dat de Raad, ondanks de 
Verdragsbepalingen, heeft besloten 
uitsluitend over wetgevingsvoorstellen te 

8. betreurt dat de Raad, ondanks de 
Verdragsbepalingen, heeft besloten 
uitsluitend over wetgevingsvoorstellen te 
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onderhandelen op basis van partiële 
algemene oriëntatie of algemene oriëntatie 
zonder een in de door het Parlement 
voorgestelde amendementen vastgesteld 
mandaat;

onderhandelen op basis van partiële 
algemene oriëntatie of algemene oriëntatie 
zonder een in de door het Parlement 
voorgestelde amendementen vastgesteld 
mandaat, wat heeft geleid tot vertragingen 
en blokkades in de onderhandelingen, met 
name in die over het ESF, het EGF en de 
FEAD;

Or. en

Amendement 18
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt dat een van de doelen 
van de hervorming van het Verdrag van 
Lissabon was om het proces van 
vaststelling van het financieel kader van 
de Unie te democratiseren, en betreurt in 
dit verband, en met betrekking tot de 
wetgevingsvoorstellen voor de periode 
2014-2020, dat de kans om volledig in 
overeenstemming met de geest van het 
Verdrag te handelen niet goed is benut;

Or. en

Amendement 19
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. betreurt dat het Europees Parlement 
heeft besloten om in de onderhandelingen 
met de Raad over de rechtsgronden niet 
volledig gebruik te maken van de
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mogelijkheden die de gewone 
wetgevingsprocedure biedt; is in dit 
verband van mening dat bijzondere 
aandacht moet worden geschonken aan 
gevallen waarin is erkend dat een 
wetgevingsvoorstel binnen het 
bevoegdheidsgebied van meer dan één 
commissies 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 20
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. 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 zouden kunnen 
worden toegepast wanneer er een zeer 
brede consensus over de overeengekomen 
tekst kan worden geacht te bestaan;
verzoekt de bevoegde commissie daarom 
de mogelijkheid te onderzoeken om de 
bepalingen van artikel 138 van het 
Reglement van het Europees Parlement 
toe te passen op overeenkomsten in eerste 
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en tweede lezing;

Or. en

Amendement 21
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quinquies. herinnert eraan dat de 
marges die nog beschikbaar zijn onder de 
MFK-maxima voor vastleggingskredieten 
voor de jaren 2014-2017 een 
overkoepelende MFK-marge voor 
vastleggingen vormen, die beschikbaar 
worden gesteld boven de maxima die in 
het MFK zijn vastgesteld voor de jaren 
2016 tot en met 2020 voor 
beleidsdoelstellingen met betrekking tot 
groei en werkgelegenheid, in het 
bijzonder voor jongeren;

Or. en

Amendement 22
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 sexies. 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 meerjarige programma's als 
één enkel pakket benadert, zoals het dat 
met succes heeft gedaan in het geval van 



PE528.006v01-00 14/18 AM\1016789NL.doc

NL

het toezichtsysteem en -mechanisme;

Or. en

Amendement 23
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 septies. 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, rekening 
houdend met het feit dat de negatieve 
effecten van de huidige crisis de strategie 
heeft doen mislukken;

Or. en

Amendement 24
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 octies. 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;

Or. en
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Amendement 25
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 nonies. verzoekt de volgende Europese 
Commissie om het probleem van de 
jeugdwerkloosheid aan te pakken door in 
het kader van de herziening van het MFK 
een substantiële verhoging van de 
begroting voor het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief voor 
te stellen;

Or. en

Amendement 26
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 decies. brengt onder de aandacht van de 
volgende Europese Commissie en het 
volgende Europees Parlement dat de 
verordening betreffende het Europees 
Sociaal Fonds erin voorziet dat, bovenop 
het MFK-herzieningsproces, "de 
middelen voor het YEI voor de jaren 
2016-2020 in het kader van de 
begrotingsprocedure kunnen worden 
verhoogd overeenkomstig artikel 14 van 
Verordening (EU) nr. 1311/2013";

Or. en
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Amendement 27
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 undecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 undecies. maakt zich grote zorgen over 
het feit dat elk begrotingsdebat in de Raad 
nu al jarenlang is vergiftigd door de 
logica van de "billijke rendementen" en 
benadrukt dat deze situatie grotendeels is 
te wijten aan het huidige
financieringssysteem van de EU, waarbij 
circa 85 % van de inkomsten afkomstig is 
uit nationale bijdragen in plaats van uit 
echte eigen middelen, zoals oorspronkelijk 
werd voorzien in het Verdrag van Rome;

Or. en

Amendement 28
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 duodecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 duodecies. 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 een zorgwekkende 
discrepantie tussen de politieke 
toezeggingen van de Europese Raad en 
zijn terughoudendheid om ze op adequate 
wijze te financieren; onderstreept dat het 
Europees Parlement het vermogen van de 
Europese Raad om het effect van de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon op de bevoegdheden van het 
Parlement op het gebied van de 
vaststelling van het MFK te evalueren, en 
om vast te houden aan deze aanpak, heeft 
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onderschat;

Or. en

Amendement 29
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 terdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 terdecies. is ervan 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 politieke strategie van de 
Unie en de aan de Unie toegewezen 
operationele doelstellingen;

Or. en

Amendement 30
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quaterdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quaterdecies. wijst erop dat de 
conclusies van de Europese Raad gelden 
als onderhandelingsrichtsnoeren voor de 
Raad; betreurt ten zeerste het feit dat dit 
probleem de onderhandelingen over 
meerjarige programma's van de EU heeft 
belast, met name die over het ESF en het 
Europees Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering;

Or. en
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