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Amendement 1
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt het Europees Semester, dat
bedoeld is om een beter economisch 
bestuur te bewerkstelligen; is van mening 
dat de tenuitvoerlegging van de EU 2020-
strategie alleen kan slagen indien er 
substantiële, gecoördineerde en adequate 
financiële inspanningen worden verricht, 
zodat de prioriteiten van de strategie op 
zowel EU- als lidstaatniveau kunnen 
worden nagestreefd, en is van mening dat 
bezuinigingen op de desbetreffende lijnen 
van de EU-begroting dit streven zouden 
ondermijnen;

1. is van mening dat het Europees 
Semester een krachtig instrument moet 
worden voor de verbetering van de 
economische en fiscale coördinatie, dat
niet beperkt mag blijven tot toezicht op de 
fiscale programma's van de lidstaten, 
maar waarmee ook de aanpassing van de 
nationale begrotingen aan de 
engagementen en doelstellingen van de 
EU 2020-strategie moet worden 
beoordeeld; is van mening dat de 
tenuitvoerlegging van de EU 2020-
strategie alleen kan slagen indien er 
substantiële, gecoördineerde en adequate 
financiële inspanningen worden verricht, 
zodat de prioriteiten van de strategie op 
zowel EU- als lidstaatniveau kunnen 
worden nagestreefd, en is van mening dat 
bezuinigingen op de desbetreffende lijnen 
van de EU-begroting dit streven zouden 
ondermijnen;

Or. en

Amendement 2
Fiona Hall, Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt het Europees Semester, dat 
bedoeld is om een beter economisch 
bestuur te bewerkstelligen; is van mening 
dat de tenuitvoerlegging van de EU 2020-

1. verwelkomt het Europees Semester, dat 
bedoeld is om een beter economisch 
bestuur te bewerkstelligen; is van mening 
dat de tenuitvoerlegging van de EU 2020-
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strategie alleen kan slagen indien er 
substantiële, gecoördineerde en adequate 
financiële inspanningen worden verricht, 
zodat de prioriteiten van de strategie op 
zowel EU- als lidstaatniveau kunnen 
worden nagestreefd, en is van mening dat 
bezuinigingen op de desbetreffende lijnen 
van de EU-begroting dit streven zouden 
ondermijnen;

strategie alleen kan slagen indien er 
substantiële, gecoördineerde, transparante
en adequate financiële inspanningen 
worden verricht, zodat de prioriteiten van 
de strategie op zowel EU- als 
lidstaatniveau kunnen worden nagestreefd, 
en is van mening dat bezuinigingen op de 
desbetreffende lijnen van de EU-begroting 
dit streven zouden ondermijnen;

Or. en

Amendement 3
Edit Herczog

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat, om de aanleg van 
supersnel internet te bespoedigen en 
gezinnen en bedrijven de voordelen van 
een digitale interne markt te laten 
genieten, overeenkomstig het EU 2020-
vlaggenschipinitiatief betreffende een 
digitale agenda, de financiering van de 
investeringen in breedbandinfrastructuur 
en de infrastructuurprogramma's beter 
moeten worden gecoördineerd via een 
betere planning op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau en de EU nauwer moet 
samenwerken met de regio's, om deze te 
helpen de middelen van de 
structuurfondsen en het Fonds voor 
plattelandsontwikkeling hiervoor beter te 
absorberen;

Or. en

Amendement 4
Algirdas Saudargas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is tevreden met de doelstellingen 
van de Commissie voor de 
ontwerpbegroting 2012 overeenkomstig de 
EU 2020-strategie; betreurt niettemin het 
feit dat sommige erkende EU-prioriteiten 
ondergefinancierd zijn, met name het 
energiebeleid;

Or. en

Amendement 5
Fiona Hall, Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is uiterst bezorgd door het gebrek 
aan overeenstemming tussen de politieke 
prioriteiten voor de EU-begroting en de 
feitelijke kredieten die zijn toegewezen, 
met name wat het energiebeleid betreft, 
waarvoor maar 0,5% van de EU-
begroting wordt uitgetrokken;

Or. en

Amendement 6
Edit Herczog

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt het feit dat de 
Financieringsfaciliteit voor risicodeling 
(Risk Sharing Financial Facility, RSFF) 
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in het kader van het FP7 en het 
Programma voor ondernemerschap en 
innovatie (Entrepreneurship and
Innovation Programme, EIP) in het kader 
van het Kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie 
(Competitiveness and Innovation 
Framework Programme, CIP), die dienen 
als model voor Europese innoverende 
financiële instrumenten waarbij EU-
begrotingsmiddelen en financiële 
middelen van de EIB worden 
samengebracht om de ontwikkeling van 
het bedrijfsleven te ondersteunen en de 
doelstellingen van EU 2020-
vlaggenschipinitiatief betreffende de 
Innovatie-Unie te halen, belangrijk zijn; 
verzoekt de Commissie deze instrumenten 
op het gebied van onderzoek, innovatie en 
energie uit te breiden;

Or. en

Amendement 7
Algirdas Saudargas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat het voor het boeken van 
vooruitgang bij het bereiken van de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie
van vitaal belang is dat de voorwaarden 
voor O&O&I worden verbeterd, met name 
wat betreft de prioriteitenstelling inzake 
duurzame energie, technologieën voor 
energieopslag, efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en groene technologieën; 
roept niet alleen op tot een verhoging van 
de begrotingsmiddelen, maar ook tot de 
vaststelling van meer criteria inzake 
duurzaamheid in de EU-programma's op
het gebied van O&O&I;

2. herinnert eraan dat investeringen in 
O&O&I langetermijninvesteringen zijn 
die essentieel zijn om de doelstellingen van 
de EU 2020-strategie te halen; wijst er in 
verband hiermee op dat de voorwaarden 
voor O&O&I moeten worden verbeterd; is 
van mening dat de EU haar uitgaven moet 
concentreren op terreinen die haar 
economische groei en 
concurrentievermogen stimuleren,
bijvoorbeeld innovatie en O&O; is ervan 
overtuigd dat bloei op het gebied van
onderzoek, innovatie en ontwikkeling 
tegelijk moet helpen om de grote 
maatschappelijke uitdagingen van deze 
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tijd aan te pakken; is tevreden met het 
voorstel van de Commissie om de 
begroting van de O&O&I-programma's 
van de EU op te trekken; benadrukt het 
feit dat een grondig onderzoek nodig is, 
vóór duurzaamheidscriteria in de 
procedure voor de selectie van projecten 
worden opgenomen;

Or. en

Amendement 8
Edit Herczog

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat het voor het boeken van 
vooruitgang bij het bereiken van de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie 
van vitaal belang is dat de voorwaarden 
voor O&O&I worden verbeterd, met name 
wat betreft de prioriteitenstelling inzake 
duurzame energie, technologieën voor 
energieopslag, efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en groene technologieën; 
roept niet alleen op tot een verhoging van 
de begrotingsmiddelen, maar ook tot de 
vaststelling van meer criteria inzake 
duurzaamheid in de EU-programma's op 
het gebied van O&O&I;

2. wijst erop dat het voor het boeken van 
vooruitgang bij het bereiken van de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie 
van vitaal belang is dat de voorwaarden 
voor O&O&I worden verbeterd, met name 
wat betreft de prioriteitenstelling inzake 
duurzame energie, technologieën voor 
energieopslag, efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en groene technologieën; 
roept niet alleen op tot een verhoging van 
de begrotingsmiddelen, maar ook tot de 
vaststelling van meer criteria inzake 
duurzaamheid in de EU-programma's op 
het gebied van O&O&I; onderstreept het 
feit dat, hoewel voor de TEN-
energieprogramma in de financiële 
programmering een aanzienlijke 
verhoging ten opzichte van de begroting 
2007-2013 is voorzien in vergelijking met 
het oorspronkelijke bedrag, het geplande 
bedrag van 22 miljoen EUR nog steeds 
erg beperkt is, gelet op de uitdagingen en 
in vergelijking met het TEN-
vervoerprogramma;

Or. en
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Amendement 9
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat het voor het boeken van 
vooruitgang bij het bereiken van de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie 
van vitaal belang is dat de voorwaarden 
voor O&O&I worden verbeterd, met name 
wat betreft de prioriteitenstelling inzake 
duurzame energie, technologieën voor 
energieopslag, efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en groene technologieën; 
roept niet alleen op tot een verhoging van 
de begrotingsmiddelen, maar ook tot de 
vaststelling van meer criteria inzake 
duurzaamheid in de EU-programma's op 
het gebied van O&O&I;

2. wijst erop dat het voor het boeken van 
vooruitgang bij het bereiken van de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie 
van vitaal belang is dat de voorwaarden 
voor O&O&I worden verbeterd, met name 
wat betreft de prioriteitenstelling inzake 
duurzame energie, technologieën voor 
energieopslag, efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en groene technologieën; 
roept niet alleen op tot een verhoging van 
de begrotingsmiddelen, maar ook tot de 
vaststelling van meer criteria inzake 
duurzaamheid in de EU-programma's op 
het gebied van O&O&I, overeenkomstig 
de doelstellingen van de EU op het gebied 
van energie en klimaat en om de subsidies 
voor fossiele brandstoffen en 
achterhaalde technologie 
dienovereenkomstig af te bouwen;

Or. en

Amendement 10
Fiona Hall, Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat het voor het boeken van 
vooruitgang bij het bereiken van de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie 
van vitaal belang is dat de voorwaarden 
voor O&O&I worden verbeterd, met name 
wat betreft de prioriteitenstelling inzake 

2. wijst erop dat het voor het boeken van 
vooruitgang bij het bereiken van de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie 
van vitaal belang is dat de voorwaarden
voor O&O&I worden verbeterd, met name 
wat betreft de prioriteitenstelling inzake 
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duurzame energie, technologieën voor 
energieopslag, efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en groene technologieën; 
roept niet alleen op tot een verhoging van
de begrotingsmiddelen, maar ook tot de 
vaststelling van meer criteria inzake 
duurzaamheid in de EU-programma's op 
het gebied van O&O&I;

duurzame energie, technologie voor 
energie-efficiënte en -opslag, efficiënt 
gebruik van hulpbronnen en groene 
technologieën; roept niet alleen op tot een 
herschikking van de begrotingsmiddelen, 
maar ook tot de vaststelling van meer 
criteria inzake duurzaamheid in de EU-
programma's op het gebied van O&O&I;
met name voor de uitvoering van het 
strategisch plan voor energietechnologie 
(Strategic Energy Technology Plan), 
waarom in de conclusies van de Europese 
Raad van 4 februari 2011 wordt verzocht;

Or. en

Amendement 11
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat het voor het boeken van 
vooruitgang bij het bereiken van de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie 
van vitaal belang is dat de voorwaarden 
voor O&O&I worden verbeterd, met name 
wat betreft de prioriteitenstelling inzake 
duurzame energie, technologieën voor 
energieopslag, efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en groene technologieën;
roept niet alleen op tot een verhoging van 
de begrotingsmiddelen, maar ook tot de 
vaststelling van meer criteria inzake 
duurzaamheid in de EU-programma's op 
het gebied van O&O&I;

2. wijst erop dat het voor het boeken van 
vooruitgang bij het bereiken van de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie 
van vitaal belang is dat de voorwaarden 
voor O&O&I worden verbeterd, met name 
wat betreft de prioriteitenstelling inzake 
duurzame energie, technologieën voor 
energieopslag en efficiënt gebruik van 
hulpbronnen; roept niet alleen op tot een 
verhoging van de begrotingsmiddelen, 
maar ook tot een grotere focus op 
duurzame energie in de EU-programma's 
op het gebied van O&O&I;

Or. en

Amendement 12
Zigmantas Balčytis
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat het voor het boeken van 
vooruitgang bij het bereiken van de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie 
van vitaal belang is dat de voorwaarden 
voor O&O&I worden verbeterd, met name 
wat betreft de prioriteitenstelling inzake 
duurzame energie, technologieën voor 
energieopslag, efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en groene technologieën; 
roept niet alleen op tot een verhoging van 
de begrotingsmiddelen, maar ook tot de 
vaststelling van meer criteria inzake 
duurzaamheid in de EU-programma's op 
het gebied van O&O&I;

2. wijst erop dat het voor het boeken van 
vooruitgang bij het bereiken van de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie 
van vitaal belang is dat de voorwaarden 
voor O&O&I worden verbeterd, met name 
wat betreft de prioriteitenstelling inzake 
hernieuwbare energiebronnen en 
duurzame energie, technologieën voor 
energieopslag, efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en groene technologieën; 
roept niet alleen op tot een verhoging van 
de begrotingsmiddelen, maar ook tot de 
vaststelling van meer criteria inzake 
duurzaamheid in de EU-programma's op 
het gebied van O&O&I;

Or. lt

Amendement 13
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. vestigt de aandacht op het feit dat de 
EU en de lidstaten niet voldoende hebben 
geïnvesteerd in maatregelen om de CO2-
emissies te verminderen of de energie-
efficiëntie te verbeteren in de bouw- en de 
vervoerssector; verzoekt de Commissie in 
samenwerking met de lidstaten 
maatregelen te nemen om de energie-
efficiëntie van gebouwen en centrale 
voorzieningen voor stadsverwarming en -
koeling te verbeteren en hieraan in 2012 
meer middelen toe te wijzen, mede in het 
kader van de herziening van het meerjarig 
financieel kader;
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Or. ro

Amendement 14
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. betreurt ten zeerste het feit dat de 
kredieten die in de begroting 2012 worden 
voorgesteld voor het energiebeleid, in feite 
dalen en dat ondersteuning van de 
prioriteiten op het gebied van duurzame 
energie nog steeds maar een zeer klein 
aandeel van de O&O&I-programma's 
uitmaakt (het laagste aandeel van alle 
beleidsterreinen in het onderdeel 
"Samenwerking" van het zevende 
kaderprogramma);

Or. en

Amendement 15
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten, met het oog op een 
vermindering van de vervuilende emissies 
in de vervoerssector, om prioriteit te geven 
aan investeringen in de ontwikkeling van 
een intelligent elektriciteitsnet op 
Europees niveau, dat kan worden gevoed 
met energie die lokaal en regionaal wordt 
opgewekt uit hernieuwbare bronnen en 
dat kan bijdragen tot de ontwikkeling van 
de infrastructuur die nodig is voor het 
gebruik van elektrische voertuigen;
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Or. ro

Amendement 16
Fiona Hall, Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. betreurt het voorstel om middelen 
van het FP7 over te hevelen naar het
ITER-project; herinnert eraan dat moet 
worden gefocust op technologie die in de 
nabije toekomst beschikbaar wordt, of die 
al beschikbaar is, om de EU 2020-
doelstellingen te halen, in plaats van op 
projecten voor de langere termijn, zoals 
ITER;

Or. en

Amendement 17
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt het feit dat het Erasmus-
programma belangrijk is voor jonge 
ondernemers en verzoekt de Commissie 
om in 2012 voldoende middelen aan dit 
programma toe te wijzen om het aantal 
begunstigden te verdubbelen;

Or. ro

Amendement 18
Algirdas Saudargas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. betreurt het feit dat in de 
ontwerpbegroting 2012 niet is voorzien in 
kredieten voor de technologie van het 
SET-plan rechtstreeks uit de bestaande 
begrotingslijn;

Or. en

Amendement 19
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie in 
samenwerking met de lidstaten te zorgen 
voor de financiering van projecten die 
bijdragen tot het halen van de doelstelling 
in het kader van de Digitale Agenda van 
100% breedbanddekking tegen 2013;

Or. ro

Amendement 20
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. betreurt het feit dat in de 
ontwerpbegroting wordt voorgesteld de 
reeds beperkte financiering voor de trans-
Europese energienetwerken met 12,5% te 
verlagen en vraagt voor dit belangrijke 
EU-programma extra geld;
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Or. en

Amendement 21
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. verzoekt de Commissie om te 
zorgen voor voldoende financiering in 
2012 voor toegepaste O&O met betrekking
tot specifieke GNSS-diensten en -
toepassingen;

Or. ro

Amendement 22
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. roept ertoe op de tenuitvoerlegging van 
de Small Business Act voort te zetten met 
de doorvoering van beleidsmaatregelen ten 
behoeve van KMO's, zoals maatregelen ter 
verbetering van de toegang tot en de 
ontwikkeling van specifieke programma's 
en innovatieve financiële mechanismen;
vraagt om de aanpassing van het 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie, een 
vlaggenschipprogramma voor KMO's;

4. roept ertoe op de tenuitvoerlegging van 
de Small Business Act voort te zetten met 
de doorvoering van beleidsmaatregelen ten 
behoeve van KMO's, zoals maatregelen ter 
verbetering van de toegang tot en de 
ontwikkeling van specifieke programma's 
en innovatieve financiële mechanismen;
vraagt dat de specifieke programma's in 
het raam van het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie, een 
vlaggenschipprogramma voor KMO's, 
aanzienlijk worden geherwaardeerd en 
dat het uitvoerend agentschap voor de 
uitvoering ervan (het EACI) ten volle 
wordt ondersteund;

Or. en
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Amendement 23
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. roept ertoe op de tenuitvoerlegging van 
de Small Business Act voort te zetten met 
de doorvoering van beleidsmaatregelen ten 
behoeve van KMO's, zoals maatregelen ter 
verbetering van de toegang tot en de 
ontwikkeling van specifieke programma's 
en innovatieve financiële mechanismen;
vraagt om de aanpassing van het 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie, een 
vlaggenschipprogramma voor KMO's;

4. verzoekt om de volledige
tenuitvoerlegging van de Small Business 
Act met de doorvoering van 
beleidsmaatregelen ten behoeve van 
KMO's, zoals maatregelen om de toegang
van KMO's tot financiering te verbeteren, 
hun deelname aan overheidcontracten te 
vergroten en specifieke programma's en 
innovatieve financiële mechanismen te 
ontwikkelen; vraagt om de aanpassing van 
het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie, een 
vlaggenschipprogramma voor KMO's;

Or. lt

Amendement 24
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. steunt het idee van het uitgeven van 
projectobligaties voor het financieren van 
Europa's belangrijke behoeften op 
infrastructuurvlak en structurele 
projecten in het kader van de agenda EU-
2020, de beoogde nieuwe strategieën van 
de EU, zoals de nieuwe strategie voor de 
ontwikkeling van energie-infrastructuur, 
en andere grootschalige projecten; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
ervoor te zorgen dat het mechanisme voor 
Europese projectobligaties zo spoedig 
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mogelijk wordt ingesteld is, vóór 2014, de 
streefdatum die in het 
raadplegingsdocument van de Commissie 
hierover wordt genoemd;

Or. en

Amendement 25
Edit Herczog

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat investeringen in 
de Europese energie-infrastructuur het 
best de doelstellingen van het EU 2020-
vlaggenschipinitiatief betreffende efficiënt 
gebruik van hulpbronnen dienen en 
beschouwt het SET-plan als de 
technologiepeiler van het energie- en 
klimaatbeleid van de EU; dringt er 
bijgevolg op aan dat onmiddellijk voor 
langetermijnfinanciering voor de 
ontwikkeling van dit soort innoverende en 
duurzame energietechnologie wordt 
gezorgd;

Or. en

Amendement 26
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat duidelijke 
beleidsdoelstellingen op het gebied van 
duurzame energie en een efficiënt gebruik 
van energie en hulpbronnen de 
kosteneffectiviteit kunnen verhogen en 

5. is van mening dat duidelijke 
beleidsdoelstellingen op het gebied van 
duurzame energie en een efficiënt gebruik 
van energie en hulpbronnen de 
kosteneffectiviteit kunnen verhogen en 
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daarmee voordelen kunnen bieden voor de 
gehele Europese economie; verzoekt om 
zowel in de EU als geheel als in de 
lidstaten overheids- en particuliere 
middelen te investeren in bovengenoemde 
prioritaire sectoren;

daarmee voordelen kunnen bieden voor de 
gehele Europese economie; verzoekt om 
zowel in de EU als geheel als in de 
lidstaten overheids- en particuliere 
middelen te investeren in bovengenoemde 
prioritaire sectoren; is in verband hiermee 
tevreden met de herziening van de 
richtlijn inzake belastingheffing op 
energie, die kan zorgen voor aanzienlijke 
extra inkomsten en krachtige stimulansen 
om op hernieuwbare energiebronnen over 
te schakelen;

Or. en

Amendement 27
Algirdas Saudargas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat duidelijke 
beleidsdoelstellingen op het gebied van 
duurzame energie en een efficiënt gebruik 
van energie en hulpbronnen de 
kosteneffectiviteit kunnen verhogen en 
daarmee voordelen kunnen bieden voor de 
gehele Europese economie; verzoekt om 
zowel in de EU als geheel als in de 
lidstaten overheids- en particuliere 
middelen te investeren in bovengenoemde 
prioritaire sectoren;

5. is van mening dat duidelijke 
beleidsdoelstellingen en toereikende 
financiering op het gebied van duurzame 
energie en een efficiënt gebruik van 
energie en hulpbronnen de 
kosteneffectiviteit kunnen verhogen en 
daarmee voordelen kunnen bieden voor de 
gehele Europese economie; verzoekt om 
zowel in de EU als geheel als in de 
lidstaten overheids- en particuliere 
middelen te investeren in bovengenoemde 
prioritaire sectoren;

Or. en

Amendement 28
Fiona Hall, Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat duidelijke 
beleidsdoelstellingen op het gebied van 
duurzame energie en een efficiënt gebruik 
van energie en hulpbronnen de 
kosteneffectiviteit kunnen verhogen en 
daarmee voordelen kunnen bieden voor de 
gehele Europese economie; verzoekt om 
zowel in de EU als geheel als in de 
lidstaten overheids- en particuliere 
middelen te investeren in bovengenoemde 
prioritaire sectoren;

5. is van mening dat duidelijke en 
ambitieuze beleidsdoelstellingen op het 
gebied van duurzame energie en een 
efficiënt gebruik van energie en 
hulpbronnen de kosteneffectiviteit kunnen 
verhogen en daarmee voordelen kunnen 
bieden voor de gehele Europese economie; 
verzoekt om zowel in de EU als geheel als 
in de lidstaten overheids- en particuliere 
middelen te investeren in bovengenoemde 
prioritaire sectoren;

Or. en

Amendement 29
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is tevreden met de voorgestelde 
verhoging van de begroting voor het 
Europees Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregelgevers 
(ACER), gelet op de goedkeuring van de 
REMIT-verordening en de toenemende 
bevoegdheden van het agentschap; is het 
er evenwel niet mee eens dat deze 
verhoging het resultaat is van een 
herschikking van middelen voor het TEN-
E-programma en het programma 
Intelligente energie — Europa en vraagt 
dat meer begrotingskredieten worden 
toegewezen aan de ontwikkeling van de 
netwerken en de technologie op het gebied 
van de EU-energie-infrastructuur, met 
name slimme netten en een Europees 
supernet;

Or. en
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Amendement 30
Edit Herczog

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert eraan dat de cijfers in de 
financiële programmering voor 
EURATOM voor 2012 erg indicatief zijn; 
benadrukt daarom het feit dat EU-
kredieten voor nucleaire veiligheid en 
veiligheidsprojecten moeten worden 
vastgesteld die volstaan om de kosten van 
stresstests in alle nucleaire installaties in 
de EU te dekken;

Or. en

Amendement 31
Algirdas Saudargas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert eraan dat een 
geïntegreerde energie-infrastructuur van 
de EU belangrijk is voor de continuïteit 
van de energievoorziening en een 
gemeenschappelijke EU-energiemarkt; 
benadrukt het feit dat de reeds beperkte 
middelen voor TEN-E in de 
ontwerpbegroting niet verder mogen 
worden verlaagd, maar moeten worden 
verhoogd;

Or. en
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Amendement 32
Edit Herczog

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat voor grootschalige 
projecten een goed bestuur, nauwkeurige 
planning, een deugdelijk financieel 
beheer, duidelijke grenzen aan de
participatie door de EU en een 
afzonderlijke begrotingslijn onontbeerlijk 
zijn, alvorens hier aanvullende middelen 
aan kunnen worden toegewezen; 
benadrukt dat kredieten van de EU ten 
behoeve van dergelijke projecten niet 
mogen worden vrijgemaakt via 
herschikking van middelen voor andere 
EU-programma's op het gebied van O&O, 
en dat eventuele bijkomende kosten 
gedekt moeten worden door de lidstaten of 
door particuliere belanghebbenden; wijst 
er in verband met Galileo op dat 
gebruikers van de publiek gereguleerde 
dienst en de commerciële dienst een 
bijdrage in de kosten moeten leveren.

6. benadrukt het feit dat dergelijke 
noodoplossingen het welslagen en de 
toegevoegde waarde van strategische, 
grootschalige EU-projecten in gevaar 
kunnen brengen en het politieke 
momentum ervoor kunnen ondermijnen; 
stelt dat in plaats hiervan 
begrotingsoplossingen voor de lange 
termijn moeten worden gevonden, samen 
met duurzame financieringsoplossingen 
die geen negatieve gevolgen hebben voor 
de financiering van onderzoek op andere 
terreinen en waarmee wordt gezorgd voor 
financiering op EU-niveau die voldoet aan 
de technische vereisten van de
programma's in kwestie, volgens een 
tijdschema waarmee het voortbestaan 
hiervan is gegarandeerd;

Or. en

Amendement 33
Algirdas Saudargas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat voor grootschalige 
projecten een goed bestuur, nauwkeurige 
planning, een deugdelijk financieel beheer,
duidelijke grenzen aan de participatie door 
de EU en een afzonderlijke begrotingslijn
onontbeerlijk zijn, alvorens hier 
aanvullende middelen aan kunnen worden 

6. benadrukt dat voor grootschalige 
projecten een goed bestuur, nauwkeurige 
planning, een deugdelijk financieel beheer
en duidelijke grenzen aan de participatie 
door de EU onontbeerlijk zijn, alvorens 
hier aanvullende middelen aan kunnen 
worden toegewezen; benadrukt dat 
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toegewezen; benadrukt dat kredieten van 
de EU ten behoeve van dergelijke 
projecten niet mogen worden vrijgemaakt 
via herschikking van middelen voor andere 
EU-programma's op het gebied van O&O, 
en dat eventuele bijkomende kosten gedekt
moeten worden door de lidstaten of door 
particuliere belanghebbenden; wijst er in 
verband met Galileo op dat gebruikers 
van de publiek gereguleerde dienst en de 
commerciële dienst een bijdrage in de 
kosten moeten leveren.

kredieten van de EU ten behoeve van 
dergelijke projecten niet mogen worden 
vrijgemaakt via herschikking van middelen 
voor andere EU-programma's op het gebied 
van O&O, en dat eventuele bijkomende 
kosten volstrekt verantwoord moeten zijn;

Or. en

Amendement 34
Norbert Glante

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat voor grootschalige 
projecten een goed bestuur, nauwkeurige 
planning, een deugdelijk financieel beheer, 
duidelijke grenzen aan de participatie door 
de EU en een afzonderlijke begrotingslijn 
onontbeerlijk zijn, alvorens hier 
aanvullende middelen aan kunnen worden 
toegewezen; benadrukt dat kredieten van 
de EU ten behoeve van dergelijke 
projecten niet mogen worden vrijgemaakt 
via herschikking van middelen voor andere 
EU-programma's op het gebied van O&O, 
en dat eventuele bijkomende kosten gedekt 
moeten worden door de lidstaten of door
particuliere belanghebbenden; wijst er in 
verband met Galileo op dat gebruikers van 
de publiek gereguleerde dienst en de 
commerciële dienst een bijdrage in de 
kosten moeten leveren.

6. benadrukt dat voor grootschalige 
projecten een goed bestuur, nauwkeurige 
planning, een deugdelijk financieel beheer, 
duidelijke grenzen aan de participatie door 
de EU en een afzonderlijke begrotingslijn 
onontbeerlijk zijn, alvorens hier 
aanvullende middelen aan kunnen worden 
toegewezen; benadrukt dat kredieten van 
de EU ten behoeve van dergelijke 
projecten niet mogen worden vrijgemaakt 
via herschikking van middelen voor andere 
EU-programma's op het gebied van O&O, 
en dat eventuele bijkomende kosten gedekt 
moeten worden door de lidstaten of door 
particuliere belanghebbenden; verzoekt de 
Commissie in verband met Galileo te 
onderzoeken in hoeverre de toekomstige 
ontvangsten uit de openbare/publieke
dienst en de commerciële dienst kunnen 
bijdragen om de kosten te dekken.

Or. de
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Amendement 35
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat voor grootschalige 
projecten een goed bestuur, nauwkeurige 
planning, een deugdelijk financieel beheer, 
duidelijke grenzen aan de participatie door 
de EU en een afzonderlijke begrotingslijn 
onontbeerlijk zijn, alvorens hier 
aanvullende middelen aan kunnen worden 
toegewezen; benadrukt dat kredieten van 
de EU ten behoeve van dergelijke 
projecten niet mogen worden vrijgemaakt 
via herschikking van middelen voor andere 
EU-programma's op het gebied van O&O,
en dat eventuele bijkomende kosten gedekt 
moeten worden door de lidstaten of door 
particuliere belanghebbenden; wijst er in 
verband met Galileo op dat gebruikers van 
de publiek gereguleerde dienst en de 
commerciële dienst een bijdrage in de 
kosten moeten leveren.

6. benadrukt dat voor grootschalige 
projecten een goed bestuur, nauwkeurige 
planning, een deugdelijk financieel beheer, 
duidelijke grenzen aan de participatie door 
de EU en een afzonderlijke begrotingslijn 
onontbeerlijk zijn, alvorens hier 
aanvullende middelen aan kunnen worden 
toegewezen; benadrukt dat kredieten van 
de EU ten behoeve van dergelijke 
projecten niet mogen worden vrijgemaakt 
via herschikking van middelen voor andere 
EU-programma's op het gebied van O&O 
en verwerpt bijgevolg het voorstel van de 
Commissie om middelen die zijn 
toegewezen aan het zevende 
kaderprogramma, over te hevelen naar 
het ITER-project; is van mening dat 
eventuele bijkomende kosten voor 
grootschalige projecten gedekt moeten 
worden door de lidstaten of door 
particuliere belanghebbenden; wijst er in 
verband met Galileo op dat gebruikers van 
de publiek gereguleerde dienst en de 
commerciële dienst een bijdrage in de 
kosten moeten leveren.

Or. en

Amendement 36
Edit Herczog

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. onderstreept het feit dat Galileo en 
GMES een integrerend deel vormen van 
het industriële vlaggenschipinitiatief van 
de EU 2020-strategie, aangezien zij 
bedoeld zijn om de EU in de koppositie te 
brengen, door innoverende manieren te 
ontwikkelen om satellietnavigatie te 
exploiteren, de economische activiteit op 
de markt verder stroomafwaarts te 
stimuleren en kennis te genereren; 
benadrukt daarom het feit dat adequate 
financiële maatregelen moeten worden 
genomen om de ontplooiing van de 
volledige operationele capaciteit van 
Galileo en de ontwikkeling van producten 
en diensten op basis van GNSS te 
faciliteren;

Or. en

Amendement 37
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. vraagt dat de begroting voor het 
Euratom-kaderprogramma wordt beperkt 
tot het niveau dat is overeengekomen in 
het kader van het bestaande meerjarig 
financieel kader 2007-2013 en dat het 
toepassingsgebied ervan wordt beperkt tot 
de ondersteuning van de ontmanteling 
van nucleaire installaties;

Or. en

Amendement 38
Edit Herczog
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. is gekant tegen de geplande 
overheveling van middelen uit het FP7 
naar het ITER-programma en stelt voor 
de 750 miljoen EUR , het deel van de 
ontbrekende 1,3 miljard EUR voor het 
project in 2012, te financieren uit de 
resterende marges en niet met middelen 
van het FP7;

Or. en


