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Amendement 1
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat in het MFK de nodige 
financiële middelen ter beschikking gesteld 
worden om de initiatieven van de Single 
Market Act ten uitvoer te leggen om het 
potentieel van de interne markt beter te 
benutten teneinde de toekomstige 
concurrentiepositie en economische groei 
van de EU veilig te stellen;

1. wijst erop dat in het MFK de nodige 
financiële middelen ter beschikking gesteld 
worden om de initiatieven van de Single 
Market Act ten uitvoer te leggen om het 
potentieel van de interne markt beter te 
benutten teneinde de toekomstige 
concurrentiepositie en inclusieve en 
duurzame economische groei van de EU 
veilig te stellen;

Or. pt

Amendement 2
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het meerjarig 
financieel kader 2014-2020 (MFK) en de 
correlatie met de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie; benadrukt echter 
dat het nog steeds niet voldoet aan waar 
het Parlement in zijn resolutie van 8 juni 
2011 op heeft aangedrongen; wijst erop 
dat zelfs als het niveau van de middelen 
van het volgende MFK 5% hoger ligt dan 
het niveau van 2013 slechts een 
bescheiden bijdrage kan worden geleverd 
tot het realiseren van de afgesproken 
doelstellingen en toezeggingen en het 
solidariteitsbeginsel in de Unie;

1. verwerpt het meerjarig financieel kader 
2014-2020 (MFK); benadrukt dat in het 
voorgestelde MFK geen rekening wordt 
gehouden met de behoefte aan soberheid 
op EU-niveau;

Or. en

Amendement 3
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
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Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat in het MFK de nodige 
financiële middelen ter beschikking gesteld 
worden om de initiatieven van de Single 
Market Act ten uitvoer te leggen om het 
potentieel van de interne markt beter te 
benutten teneinde de toekomstige 
concurrentiepositie en economische groei 
van de EU veilig te stellen;

2. wijst erop dat in het MFK voldoende
financiële middelen ter beschikking gesteld 
moeten worden om de initiatieven van de 
Single Market Act ten uitvoer te leggen om 
het potentieel van de interne markt beter te 
benutten teneinde de toekomstige 
concurrentiepositie en economische groei 
van de EU veilig te stellen; 

Or. en

Amendement 4
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat het MKB de ruggengraat 
van de Europese economie is en dat het 
MFK krachtig steun moet geven aan EU-
beleid dat gericht is op verbetering van de 
toegang van het MKB tot financiering, ter 
vergroting van hun concurrentievermogen 
en ter bevordering van het 
ondernemerschap; steunt het voorgestelde 
Programma voor het 
concurrentievermogen van 
ondernemingen en het MKB krachtig 
maar is van mening dat het geoormerkte 
financiële bedrag verder moet worden 
verhoogd;

3. benadrukt dat het mkb de ruggengraat 
van de Europese economie is en dat het 
MFK steun moet geven aan EU-beleid dat 
gericht is op verbetering van de toegang 
van het mkb tot financiering, ter vergroting 
van hun concurrentievermogen en ter 
bevordering van het ondernemerschap;

Or. en

Amendement 5
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat het MKB de ruggengraat 3. benadrukt dat het MKB de ruggengraat 
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van de Europese economie is en dat het 
MFK krachtig steun moet geven aan EU-
beleid dat gericht is op verbetering van de 
toegang van het MKB tot financiering, ter 
vergroting van hun concurrentievermogen 
en ter bevordering van het 
ondernemerschap; steunt het voorgestelde 
Programma voor het concurrentievermogen 
van ondernemingen en het MKB krachtig 
maar is van mening dat het geoormerkte 
financiële bedrag verder moet worden 
verhoogd;

van de Europese economie is en dat het 
MFK krachtig steun moet geven aan EU-
beleid dat gericht is op verbetering van de 
toegang van het MKB tot financiering, ter 
vergroting van hun concurrentievermogen 
en ter bevordering van het 
ondernemerschap; steunt het voorgestelde 
Programma voor het concurrentievermogen 
van ondernemingen en het MKB krachtig 
maar is van mening dat het geoormerkte 
financiële bedrag verder moet worden 
verhoogd tot 0,5% van het MFK;

Or. en

Amendement 6
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt het belang van 
consumentenbeleid om te zorgen voor een 
hoog niveau van consumentenbescherming 
in de EU en om de rechtspositie 
consumenten in het algemeen te 
verbeteren; is van mening dat het 
voorgestelde bedrag voor het 
consumentenprogramma 2014-2020 
ontoereikend is om deze doelstellingen te 
verwezenlijken en dringt aan op een 
verhoging met 5%;

4. benadrukt het belang van 
consumentenbeleid om te zorgen voor een 
hoog niveau van consumentenbescherming 
in de EU en om de rechtspositie van
consumenten in het algemeen te 
verbeteren;  

Or. en

Amendement 7
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herhaalt dat er voldoende kredieten 
beschikbaar moeten worden gesteld voor 
de voltooiing van de interne markt die 500 
miljoen burgers bedient en die een 
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geloofwaardige uitweg vormt uit de 
economische en financiële crisis die de 
EU momenteel doormaakt.

Or. pt

Amendement 8
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over de voorgestelde de 
financieringsfaciliteit Europese 
verbindingen om grote 
infrastructuurprojecten te financieren ter 
ondersteuning van de totstandbrenging van 
de interne energiemarkt en van de interne 
digitale markt waarbij het vrije verkeer van 
goederen, diensten en mensen wordt 
bevorderd; benadrukt dat de 
financieringsbehoeften op dit gebied enorm 
zijn en dat het onmogelijk is om met dit 
bedrag in deze behoeften te voorzien; voert 
derhalve aan dat er meer nadruk gelegd 
moet worden op innovatieve 
financieringsmechanismen zoals de EU-
projectobligaties.

5. is verheugd over de voorgestelde de 
financieringsfaciliteit Europese 
verbindingen om grote 
infrastructuurprojecten te financieren ter 
ondersteuning van de totstandbrenging van 
de interne energiemarkt en van de interne 
digitale markt waarbij het vrije verkeer van 
goederen, diensten en mensen wordt 
bevorderd en waarbij een betere 
bescherming van de consumenten wordt 
gegarandeerd die zo toegang kunnen 
krijgen tot een markt die transparanter en 
concurrerender is in termen van aanbod 
en prijzen; benadrukt dat de 
financieringsbehoeften op dit gebied enorm 
zijn en dat het onmogelijk is om met dit 
bedrag in deze behoeften te voorzien; voert 
derhalve aan dat er meer nadruk gelegd 
moet worden op innovatieve 
financieringsmechanismen zoals de EU-
projectobligaties.

Or. pt

Amendement 9
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over de voorgestelde de 
financieringsfaciliteit Europese 
verbindingen om grote 
infrastructuurprojecten te financieren ter 

5. is verheugd over de voorgestelde de 
financieringsfaciliteit Europese 
verbindingen om grote 
infrastructuurprojecten te financieren; 
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ondersteuning van de totstandbrenging 
van de interne energiemarkt en van de 
interne digitale markt waarbij het vrije 
verkeer van goederen, diensten en mensen 
wordt bevorderd; benadrukt dat de 
financieringsbehoeften op dit gebied enorm 
zijn en dat het onmogelijk is om met dit 
bedrag in deze behoeften te voorzien; voert 
derhalve aan dat er meer nadruk gelegd 
moet worden op innovatieve 
financieringsmechanismen zoals de EU-
projectobligaties.

benadrukt dat de financieringsbehoeften op 
dit gebied enorm zijn en dat het onmogelijk 
is om met dit bedrag in al deze behoeften 
te voorzien;

Or. en

Amendement 10
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert eraan dat onderzoek en 
innovatie onontbeerlijk zijn voor een 
sterke en concurrerende interne markt; 
dringt er bij de Raad op aan dit 
beleidsterrein in het volgende MFK als 
prioritair te beschouwen en de financiële 
toewijzing voor het Horizon 2020 
programma te verhogen tot 100 miljard 
euro;

Or. en


