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Amendement 1
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van oordeel dat de EU met haar beleid 
en begroting een belangrijke bijdrage 
moet leveren aan het herstel van 
duurzame groei in de Unie en aan het 
aanpakken van grote maatschappelijke 
uitdagingen, zoals hulpbronnenschaarste 
en klimaatverandering;

1. is van oordeel dat de EU in principe met 
haar beleid weliswaar moet werken aan 
het bevorderen van duurzame groei, maar 
dat de begrotingsmiddelen van de EU
hiervoor alleen in specifieke gevallen 
moeten worden ingezet aangezien de 
afzonderlijke lidstaten beter en 
doeltreffender zijn in het geven van 
bijstand in de praktijk; 

Or. de

Amendement 2
Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van oordeel dat de EU met haar 
beleid en begroting een belangrijke 
bijdrage moet leveren aan het herstel van 
duurzame groei in de Unie en aan het 
aanpakken van grote maatschappelijke 
uitdagingen, zoals hulpbronnenschaarste en 
klimaatverandering;

1. is van oordeel dat het huidige 
economische klimaat en de noodzaak van 
fiscale consolidatie een zo restrictief 
mogelijke begroting behoeven, waarvan 
de middelen worden ingezet voor EU-
beleid en -programma's die een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan 
het herstel van duurzame groei in de Unie 
en bijdragen tot het aanpakken van grote 
maatschappelijke uitdagingen, zoals
verouderde infrastructuur, de 
innovatiekloof, hulpbronnenschaarste en 
klimaatverandering; 

Or. en
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Amendement 3
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van oordeel dat de EU met haar beleid 
en begroting een belangrijke bijdrage moet 
leveren aan het herstel van duurzame groei 
in de Unie en aan het aanpakken van grote 
maatschappelijke uitdagingen, zoals 
hulpbronnenschaarste en
klimaatverandering;

1. is van oordeel dat de EU met haar beleid 
en begroting een belangrijke bijdrage moet 
leveren aan het herstel van duurzame groei 
in de Unie en aan het aanpakken van grote 
maatschappelijke uitdagingen, zoals 
hulpbronnenschaarste, klimaatverandering, 
de verplaatsing van Europese industrieën 
naar elders, ontoereikende financiering 
voor volksgezondheid, onderwijs en 
onderzoek, en het tekort aan banen;

Or. ro

Amendement 4
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van oordeel dat de EU met haar beleid 
en begroting een belangrijke bijdrage moet 
leveren aan het herstel van duurzame groei 
in de Unie en aan het aanpakken van grote 
maatschappelijke uitdagingen, zoals 
hulpbronnenschaarste en 
klimaatverandering;

1. is van oordeel dat de EU met haar beleid 
en begroting een belangrijke bijdrage moet 
leveren aan het herstel van duurzame groei 
in de Unie en aan het aanpakken van grote 
maatschappelijke uitdagingen;

Or. en

Amendement 5
Herbert Reul
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van oordeel dat de EU met haar beleid 
en begroting een belangrijke bijdrage moet 
leveren aan het herstel van duurzame groei 
in de Unie en aan het aanpakken van grote 
maatschappelijke uitdagingen, zoals 
hulpbronnenschaarste en 
klimaatverandering;

1. is van oordeel dat de EU met haar beleid 
en begroting een belangrijke bijdrage moet 
leveren aan het herstel van duurzame groei 
in de Unie en aan het aanpakken van grote 
maatschappelijke uitdagingen, zoals de 
energiebevoorrading, de zekerstelling van 
de grondstoffenbevoorrading en 
klimaatverandering;

Or. de

Amendement 6
Edit Herczog

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van oordeel dat de EU met haar beleid 
en begroting een belangrijke bijdrage moet 
leveren aan het herstel van duurzame groei 
in de Unie en aan het aanpakken van grote 
maatschappelijke uitdagingen, zoals 
hulpbronnenschaarste en
klimaatverandering;

1. is van oordeel dat de EU met haar beleid 
en begroting een belangrijke bijdrage moet 
leveren aan het herstel van duurzame groei 
in de Unie en aan het aanpakken van grote 
maatschappelijke uitdagingen, zoals 
veilige, schone en efficiënte energie, 
hulpbronnenschaarste, klimaatverandering 
en inclusieve, innovatieve samenlevingen;

Or. en

Amendement 7
Edit Herczog

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat de begroting 
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van de Europese Unie een belangrijk 
instrument vormt om de solidariteit tussen 
de lidstaten en tussen de generaties te 
waarborgen, en dat ze onmiskenbaar een 
meerwaarde biedt, die blijkt uit haar 
enorme impact op de reële economie en 
het dagelijkse leven en de toekomstige 
levensomstandigheden van de Europese 
burgers;

Or. en

Amendement 8
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept het belang van 
langetermijninvesteringen in O&O en 
innovatie, en van het waarborgen van een 
passend niveau van financiering in 2013 
voor de overgang op een koolstofarme, 
groene economie;

Or. en

Amendement 9
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. maakt zich zorgen over het feit dat 
slechts 58,5% van alle vrouwen tussen 15 
en 64 jaar oud werkzaam is, in 
vergelijking met 70,1% van de mannen in 
dezelfde leeftijdscategorie. Is van oordeel 
dat er maatregelen moeten worden 
genomen om vrouwen in de arbeidsmarkt 
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te integreren en het combineren van werk 
en privéleven mogelijk te maken; 

Or. ro

Amendement 10
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. onderstreept dat geen vooruitgang is 
geboekt bij het reduceren van het aantal 
mensen dat onder de armoededrempel 
leeft, ook wanneer zij een baan hebben; 
wijst erop dat ook mensen met een 
tijdelijke of part-timebaan op lange 
termijn onder de armoededrempel terecht 
kunnen komen; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten te werken aan bevordering 
van kwaliteitsbanen met een goed salaris 
en zekere en behoorlijke 
arbiedsvoorwaarden;

Or. ro

Amendement 11
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. is van mening dat in het kader 
van de EU-strategie ter verlenging van het 
werkzame leven te weinig wordt gedaan 
voor het aanleren van digitale 
competenties door ouderen en roept de 
Commissie en de lidstaten op om brede 
onderwijsprogramma's te ontwikkelen die 
op deze groep gericht zijn;
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Or. ro

Amendement 12
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ervan overtuigd dat de EU-begroting 
over uniek synergiepotentieel beschikt 
voor het ten uitvoer leggen van beleid dat 
niet door de lidstaten alleen kan worden 
geïmplementeerd; dringt erop aan 
maximaal gebruik te maken van de 
bestaande EU-financiering door de nadruk 
te leggen op Europese toegevoegde 
waarde, doeltreffende stroomlijning en 
hefboomeffecten;

2. is ervan overtuigd dat, op een aantal 
gebieden, de EU-begroting over 
synergiepotentieel beschikt voor het ten 
uitvoer leggen van beleid dat niet door de 
lidstaten alleen kan worden 
geïmplementeerd; dringt erop aan efficiënt 
en maximaal gebruik te maken van de 
bestaande EU-financiering door de nadruk 
te leggen op Europese toegevoegde 
waarde, doeltreffende stroomlijning en 
hefboomeffecten;

Or. de

Amendement 13
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ervan overtuigd dat de EU-begroting 
over uniek synergiepotentieel beschikt 
voor het ten uitvoer leggen van beleid dat 
niet door de lidstaten alleen kan worden 
geïmplementeerd; dringt erop aan 
maximaal gebruik te maken van de 
bestaande EU-financiering door de nadruk 
te leggen op Europese toegevoegde 
waarde, doeltreffende stroomlijning en 
hefboomeffecten;

2. is ervan overtuigd dat de EU-begroting 
over uniek synergiepotentieel beschikt 
voor het ten uitvoer leggen van beleid dat 
niet door de lidstaten alleen kan worden 
geïmplementeerd; dringt erop aan 
maximaal gebruik te maken van de 
bestaande EU-financiering door de nadruk 
te leggen op Europese toegevoegde 
waarde, meer economische, sociale en 
territoriale cohesie, doeltreffende 
stroomlijning en hefboomeffecten;
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Or. ro

Amendement 14
Edit Herczog

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. begrijpt de bezorgdheid van de Raad 
betreffende economische en 
begrotingsproblemen op het niveau van de
lidstaten ten gevolg van de wereldwijde 
crisis die de economische groei en de 
financiële stabiliteit van de lidstaten heeft 
aangetast en voor een verslechtering van 
hun schuldenpositie heeft gezorgd, maar 
is van oordeel dat in 2013 maatregelen ter 
vergroting van solidariteit en ter 
bevordering van duurzame groei en 
werkgelegenheid moeten worden 
genomen, teneinde tot economisch herstel 
te komen;

Or. en

Amendement 15
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept dat de Commissie en de 
lidstaten nieuwe, kwalitatief 
hoogwaardige en duurzame banen 
moeten creëren en faciliteren door middel 
van de ontwikkeling in de EU van 
milieuvriendelijke industrieën en efficiënt 
groen vervoer en efficiënte groene 
energie, maar ook van moderne, 
innovatieve diensten;
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Or. ro

Amendement 16
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. wijst op het feit dat de EU en de 
lidstaten onvoldoende hebben 
geïnvesteerd in maatregelen gericht op het 
reduceren van CO2-emissies of het 
vergroten van de energie-efficiëntie in de 
sectoren bouw en vervoer; verzoekt de 
Commissie samen met de lidstaten 
maatregelen te nemen gericht op het 
vergroten van de energie-efficiëntie van 
gebouwen, in het bijzonder centrale 
stadsverwarming- en koeling, en 
woonhuizen, en hiervoor in 2013 meer 
financiële middelen ter beschikking te 
stellen;

Or. ro

Amendement 17
Edit Herczog

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. wijst erop dat de jaarlijkse begroting 
van de EU (met de hefboomwerking die 
ervan uitgaat), de prioriteiten van de 
nationale begrotingen en alle andere 
Europese instrumenten de op herstel 
gerichte maatregelen van de lidstaten 
moeten ondersteunen en op één lijn 
gebracht dienen te worden met de Europa 
2020-strategie voor groei en banen;
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Or. en

Amendement 18
Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. erkent de noodzaak van versterking en 
coördinatie van de financiering met het oog 
op de implementatie van de EU 2020-
strategie; vreest dat de plafonds onder 
rubriek 1a in het bestaande financieel 
kader te restrictief zijn om de 
beleidsprioriteiten van de EU te kunnen 
verwezenlijken;

3. erkent de noodzaak van versterking en
coördinatie van de financiering met het oog 
op de implementatie van de EU 2020-
strategie, en is in dit verband verheugd 
met het voorstel voor de 
terbeschikkingstelling van meer middelen 
voor duurzame groei, in het bijzonder 
voor het KP7-programma en het 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie;  
onderstreept evenwel dat deze verhoging 
van de middelen gefinancierd moet 
worden via herschikkingen binnen de 
begroting;

Or. en

Amendement 19
Edit Herczog

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. erkent de noodzaak van versterking en 
coördinatie van de financiering met het oog 
op de implementatie van de EU 2020-
strategie; vreest dat de plafonds onder 
rubriek 1a in het bestaande financieel kader 
te restrictief zijn om de beleidsprioriteiten 
van de EU te kunnen verwezenlijken;

3. erkent de noodzaak van versterking en 
coördinatie van de financiering met het oog 
op het bevorderen van 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid, voor de implementatie 
van de EU 2020-strategie; onderstreept dat 
in het bijzonder aandacht moet worden 
besteed aan de implementatie van de 
prioriteiten van de EP-begrotingen van de 
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voorgaande jaren; vreest dat de plafonds 
onder rubriek 1a in het bestaande 
financieel kader te restrictief zijn om de 
beleidsprioriteiten van de EU te kunnen 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 20
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. erkent de noodzaak van versterking en
coördinatie van de financiering met het oog 
op de implementatie van de EU 2020-
strategie; vreest dat de plafonds onder 
rubriek 1a in het bestaande financieel kader 
te restrictief zijn om de beleidsprioriteiten 
van de EU te kunnen verwezenlijken;

3. erkent de noodzaak van coördinatie van 
de financiering met het oog op de 
implementatie van de EU 2020-strategie; is 
ervan overtuigd dat de plafonds onder 
rubriek 1a in het bestaande financieel kader 
voldoende moeten zijn om de 
beleidsprioriteiten van de EU te kunnen 
verwezenlijken;

Or. de

Amendement 21
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. erkent de noodzaak van versterking en 
coördinatie van de financiering met het oog 
op de implementatie van de EU 2020-
strategie; vreest dat de plafonds onder 
rubriek 1a in het bestaande financieel kader 
te restrictief zijn om de beleidsprioriteiten 
van de EU te kunnen verwezenlijken;

3. erkent de noodzaak van versterking en 
coördinatie van de financiering met het oog 
op de implementatie van de EU 2020-
strategie; vreest dat de plafonds onder 
rubriek 1a in het bestaande financieel kader 
te restrictief zijn om de beleidsprioriteiten 
van de EU op de gebieden industriebeleid, 
onderzoek en energie te kunnen 
verwezenlijken;
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Or. ro

Amendement 22
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. erkent de noodzaak van versterking en 
coördinatie van de financiering met het oog 
op de implementatie van de EU 2020-
strategie; vreest dat de plafonds onder 
rubriek 1a in het bestaande financieel kader 
te restrictief zijn om de beleidsprioriteiten 
van de EU te kunnen verwezenlijken;

3. erkent de noodzaak van versterking en 
coördinatie van de financiering met het oog 
op de implementatie van de EU 2020-
strategie; de plafonds onder rubriek 1a in 
het bestaande financieel kader zijn te 
restrictief om de beleidsprioriteiten van de 
EU te kunnen verwezenlijken;

Or. en

Amendement 23
Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is in dit verband van oordeel dat er 
grotere nadruk moet worden gelegd op 
ontwikkelingsprojecten op de gebieden 
onderzoek en innovatie, teneinde de kloof 
te dichten tussen onderzoeksresultaten en 
commercialisering, hetgeen het Europees 
concurrentievermogen ten goede komt;

Or. en

Amendement 24
Silvia-Adriana Ţicău
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie samen met 
de lidstaten voldoende financiële 
middelen ter beschikking te stellen voor 
projecten die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Digitale Agenda, en in het bijzonder tot 
100% breedbanddekking tegen 2013;

Or. ro

Amendement 25
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie in 2013 voor 
voldoende financiering te zorgen voor 
onderzoek en ontwikkeling op het gebied 
van speciale GNSS-toepassingen en 
diensten;

Or. ro

Amendement 26
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de sleutelrol van de EU-
vlaggenschipprogramma's zoals Horizon 
2020, COSME en de financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen; dringt aan op 
de terbeschikkingstelling van meer 

4. wijst op de sleutelrol van de EU-
vlaggenschipprogramma's zoals Horizon 
2020, COSME en de financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen; dringt aan op 
de terbeschikkingstelling van meer 
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middelen voor het aanzwengelen van de 
groene economie als een cruciale stuwende 
kracht voor toekomstig 
concurrentievermogen en veerkracht;

middelen voor het aanzwengelen van 
duurzame ontwikkeling als een cruciale 
stuwende kracht voor toekomstig 
concurrentievermogen en veerkracht;
onderstreept dat hierbij voor synergie-
effecten met het cohesiebeleid moet 
worden gezorgd en dat het de samenhang 
van de Unie niet in gevaar mag brengen;

Or. en

Amendement 27
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de sleutelrol van de EU-
vlaggenschipprogramma's zoals Horizon 
2020, COSME en de financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen; dringt aan op 
de terbeschikkingstelling van meer 
middelen voor het aanzwengelen van de 
groene economie als een cruciale stuwende 
kracht voor toekomstig 
concurrentievermogen en veerkracht;

4. wijst op de sleutelrol van de toekomstige 
EU-vlaggenschipprogramma's zoals 
Horizon 2020, COSME en de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen voor het economisch herstel 
van de EU; is van oordeel dat de 
begroting 2013 moet voorzien in een 
soepele overgang op de oprichting van 
deze nieuwe programma's; dringt aan op 
de terbeschikkingstelling van meer 
middelen voor het aanzwengelen van de 
groene economie als een cruciale stuwende 
kracht voor toekomstig 
concurrentievermogen en veerkracht;

Or. en

Amendement 28
Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de sleutelrol van de EU-
vlaggenschipprogramma's zoals Horizon 
2020, COSME en de financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen; dringt aan op 
de terbeschikkingstelling van meer 
middelen voor het aanzwengelen van de 
groene economie als een cruciale stuwende 
kracht voor toekomstig 
concurrentievermogen en veerkracht;

4. wijst op de sleutelrol van de EU-
vlaggenschipprogramma's zoals Horizon 
2020, COSME en de financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen; dringt aan op 
de terbeschikkingstelling van meer 
middelen voor het aanzwengelen van de 
groene economie als een cruciale stuwende 
kracht voor toekomstig 
concurrentievermogen en veerkracht;
onderstreept dat een passende toewijzing 
van middelen cruciaal is voor het 
vergroten van de 
energiebevoorradingsveiligheid van de 
EU door middel van de introductie van 
nieuwe infrastructuur en nieuwe 
technologieën;

Or. en

Amendement 29
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de sleutelrol van de EU-
vlaggenschipprogramma's zoals Horizon 
2020, COSME en de financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen; dringt aan op 
de terbeschikkingstelling van meer 
middelen voor het aanzwengelen van de 
groene economie als een cruciale stuwende 
kracht voor toekomstig 
concurrentievermogen en veerkracht;

4. wijst op de sleutelrol die de EU-
vlaggenschipprogramma's zoals Horizon 
2020, COSME en de financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen zouden 
kunnen spelen indien hen voldoende 
financiële middelen ter beschikking 
worden gesteld; dringt aan op de 
terbeschikkingstelling van meer middelen 
voor het aanzwengelen van de groene 
economie als een cruciale stuwende kracht 
voor toekomstig concurrentievermogen en 
veerkracht;

Or. en
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Amendement 30
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de sleutelrol van de EU-
vlaggenschipprogramma's zoals Horizon 
2020, COSME en de financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen; dringt aan op 
de terbeschikkingstelling van meer
middelen voor het aanzwengelen van de 
groene economie als een cruciale stuwende 
kracht voor toekomstig 
concurrentievermogen en veerkracht;

4. wijst op de rol van de EU-
vlaggenschipprogramma's zoals Horizon 
2020, COSME en de financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen; dringt aan op 
een efficiënt gebruik van bestaande 
middelen voor het aanzwengelen van de
groene economie als een cruciale stuwende 
kracht voor toekomstig 
concurrentievermogen en veerkracht;

Or. de

Amendement 31
Herbert Reul

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de sleutelrol van de EU-
vlaggenschipprogramma's zoals Horizon 
2020, COSME en de financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen; dringt aan op 
de terbeschikkingstelling van meer 
middelen voor het aanzwengelen van de 
groene economie als een cruciale stuwende 
kracht voor toekomstig 
concurrentievermogen en veerkracht;

4. wijst op de sleutelrol van de EU-
vlaggenschipprogramma's zoals Horizon 
2020, COSME en de financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen; dringt aan op 
de terbeschikkingstelling van meer 
middelen voor het aanzwengelen van de
Europese economie als een cruciale 
stuwende kracht voor toekomstig 
concurrentievermogen en veerkracht;

Or. de

Amendement 32
Silvia-Adriana Ţicău
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de sleutelrol van de EU-
vlaggenschipprogramma's zoals Horizon 
2020, COSME en de financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen; dringt aan op 
de terbeschikkingstelling van meer 
middelen voor het aanzwengelen van de 
groene economie als een cruciale stuwende 
kracht voor toekomstig 
concurrentievermogen en veerkracht;

4. wijst op de sleutelrol van de EU-
vlaggenschipprogramma's zoals Horizon 
2020, COSME en de financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen; dringt aan op 
de terbeschikkingstelling van meer 
middelen voor het aanzwengelen van de 
groene economie als een cruciale stuwende 
kracht voor toekomstig 
concurrentievermogen, industriële 
ontwikkeling en veerkracht;

Or. ro

Amendement 33
Paul Rübig

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept het belang van EU-
steun voor mediapluralisme, in het 
bijzonder door middel van onderzoek, 
onderwijs en voorlichtingssactiviteiten; 
onderstreept de waardevolle rol die kan 
worden gespeeld door het onlangs 
opgerichte Centrum voor mediapluralisme 
en mediavrijheid;

Or. en

Amendement 34
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. vindt dat de EU meer steunmaatregelen 
voor kleine en middelgrote ondernemingen 
moet nemen, bijvoorbeeld voor 
investeringen in hun innovatie- en 
groeipotentieel, en voor een 
laagdrempeliger toegang tot financiering;

5. vestigt de aandacht op het feit dat 85% 
van de netto nieuwe banen in de EU in de 
periode 2002 en 2010 is gecreëerd door 
kleine en middelgrote ondernemingen1; 
vindt dat de EU meer steunmaatregelen 
voor kleine en middelgrote ondernemingen 
moet nemen, teneinde hun groeipotentieel 
volledig te benutten, bijvoorbeeld door de 
participatie van kleine en middelgrote 
ondernemingen in openbare 
aanbestedingen te faciliteren, te zorgen 
voor investeringen in innovatie, te helpen 
bij het elimineren van administratieve 
hordes en te zorgen voor een 
laagdrempeliger toegang tot financiering;
__________________
1"Denk eerst klein" - Een "Small 
Business Act" voor Europa, 
COM(2008)394 def.

Or. en

Amendement 35
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vindt dat de EU meer steunmaatregelen 
voor kleine en middelgrote ondernemingen 
moet nemen, bijvoorbeeld voor 
investeringen in hun innovatie- en 
groeipotentieel, en voor een 
laagdrempeliger toegang tot financiering;

5. vindt dat de EU meer steunmaatregelen 
voor kleine en middelgrote ondernemingen 
moet nemen, bijvoorbeeld voor 
investeringen in hun innovatie- en 
groeipotentieel, en voor een 
laagdrempeliger toegang tot financiering;
is verheugd over de extra middelen voor 
het ondernemerschaps- en 
innovatieprogramma voor steun voor 
innovatie in kleine en middelgrote 
ondernemingen; betreurt het evenwel ten 
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zeerste dat het voorstel van de Commissie 
niet voorziet in de volledige implementatie 
van het programma "Intelligente energie 
voor Europa";

Or. en

Amendement 36
Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vindt dat de EU meer steunmaatregelen
voor kleine en middelgrote ondernemingen 
moet nemen, bijvoorbeeld voor
investeringen in hun innovatie- en
groeipotentieel, en voor een 
laagdrempeliger toegang tot financiering;

5. vindt dat de EU-programma's voor 
kleine en middelgrote ondernemingen 
gericht moeten zijn op het faciliteren en 
vereenvoudigen van de toegang van kleine 
en middelgrote ondernemingen tot 
risicokapitaal met het oog op het kunnen 
doen van zichzelf terugbetalende 
investeringen in innovatie, waarmee kleine 
en middelgrote ondernemingen hun 
groeipotentieel kunnen benutten;

Or. en

Amendement 37
Paul Rübig

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. feliciteert de Commissie met het 
succes van de voorbereidende actie 
"Erasmus voor jonge ondernemers", 
steunt het besluit om het programma in 
het Programma voor 
concurrentievermogen en innovatie op te 
nemen, maar betreurt tegelijkertijd het 
feit dat het programma niet kan worden 
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uitgebreid vanwege de geringe 
hoeveelheid middelen die er voor ter 
beschikking worden gesteld, hetgeen erin 
resulteert dat geïnteresseerde en capabele 
partners moeten worden afgewezen, en 
verzoekt de Commissie in dit verband dan 
ook financiering ter beschikking te stellen 
die het programma in staat stelt in 2012 
en 2013 naar behoren te groeien;

Or. de

Amendement 38
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert de Commissie aan de 
behoefte aan een grotere doelgerichtheid 
van en de terbeschikkingstelling van meer 
financiële middelen aan de programma's 
voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen in de "Small Business 
Act", waarin tien beginselen zijn 
opgenomen die moeten resulteren in een 
mkb-vriendelijker bedrijfsklimaat;

Or. en

Amendement 39
Edit Herczog

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept de noodzaak van 
specifieke acties en meer 
begrotingsmiddelen voor steun voor 
kleine en middelgrote ondernemingen, en 
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geeft aan dat in dit verband de 
bevordering van ondernemerschap en de 
oprichting van nieuwe bedrijfjes, alsook 
de terbeschikkingstelling van voldoende 
middelen daarvoor, van cruciaal belang 
is;

Or. en

Amendement 40
Edit Herczog

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. onderkent dat het belangrijk is te 
voorkomen dat kleine en middelgrote 
ondernemingen minder gaan investeren, 
in het bijzonder in onderzoek en 
ontwikkeling; vindt dat meer EIB-steun 
voor kleine en middelgrote 
ondernemingen en infrastructuur als 
sleutelprioriteit moet worden beschouwd, 
hetgeen inhoudt dat ook de benutting van 
deze middelen moet worden verbeterd;

Or. en

Amendement 41
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van oordeel dat moet worden 
geïnvesteerd in het verbeteren van het 
plattelandsmilieu en de kwaliteit van leven 
in plattelandsgebieden, alsook in het 
bevorderen van de diversificatie van 
plattelandseconomieën;
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Or. ro

Amendement 42
Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. geeft zijn volledige steun aan het 
proefinitiatief voor projectobligaties, dat 
gericht is op het mobiliseren van 
particuliere spaartegoeden en het 
verruimen van het scala aan financiële 
instrumenten dat beschikbaar is voor 
infrastructuurprojecten in de sectoren 
energie, vervoer en ICT; onderstreept dat 
adequaat gebruik moet worden gemaakt 
van de duurzaamheidscriteria van de EIB, 
en dat ze op voet van gelijkheid met de 
financiële criteria moeten worden 
geplaatst;

6. geeft zijn volledige steun aan het 
proefinitiatief voor projectobligaties, dat 
gericht is op het mobiliseren van 
particuliere spaartegoeden en het 
verruimen van het scala aan financiële 
instrumenten dat beschikbaar is voor 
infrastructuurprojecten in de sectoren 
energie, vervoer en ICT; onderstreept dat 
projectobligaties alleen kunnen werken en 
een daadwerkelijk investeringsobject voor 
de particuliere kapitaalmarkten kunnen 
worden indien de uitgifte van dergelijke 
obligaties niet bovenmatig worden 
gereguleerd, en is derhalve van oordeel 
dat het belangrijkste criterium voor een 
projectobligatie de commerciële 
levensvatbaarheid ervan moet zijn; is van 
oordeel dat de duurzaamheidscriteria van 
de EIB en de financiële criteria wederzijds 
versterkend moeten zijn;

Or. en

Amendement 43
Paul Rübig

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt aan op de ontwikkeling van 
specifieke financiële instrumenten ter 
ondersteuning van EIF-initiatieven met 
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het oog op het opbouwen van een 
Europese financieringsinfrastructuur 
voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap, teneinde die sector te 
creëren als een gelijke economische sector 
in Europa;

Or. de

Amendement 44
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. vraagt de Commissie en de lidstaten 
met het oog op het reduceren van de 
verontreinigende emissies van de 
vervoersector investeringen in een pan-
Europees intelligent energienetwerk, 
waarmee het gebruik van op plaatselijk en 
regionaal niveau middels hernieuwbare 
bronnen geproduceerde energie wordt 
bevorderd en dat bijdraagt aan de 
ontwikkeling van de noodzakelijke 
infrastructuur voor het gebruik van 
elektronische voertuigen, als een prioriteit 
te beschouwen;

Or. ro

Amendement 45
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. herinnert eraan dat tussen nu en 
2020 ongeveer een triljoen EUR1 in ons 
energiesysteem moet worden geïnvesteerd 
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om de energie- en klimaatdoelstellingen 
van de Unie te verwezenlijken, en dat er 
voor wat energietransmissienetwerken 
betreft een gaat gaapt van ongeveer 100 
miljard EUR;
__________________
1 Prioriteiten voor energie-
infrastructuurprojecten voor 2020 en 
verder - Een blauwdruk voor een 
Europees geïntegreerd energienetwerk, 
COM(2010) 677 def.

Or. en

Amendement 46
Bendt Bendtsen, Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. betreurt dat onvoldoende 
financiering ter beschikking wordt gesteld 
voor initiatieven gericht op aanscherping 
van de prioritaire energiedoelstellingen 
van de EU en dat het SET-plan nog altijd 
te weinig geld ontvangt, ondanks de 
herhaalde verzoeken van het Europees 
Parlement om meer financiële middelen;

Or. en

Amendement 47
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. is van oordeel dat de EU moet 
investeren om de toegang van Europa tot 
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ruimte- en orbitale infrastructuur te 
waarborgen;

Or. ro

Amendement 48
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. herinnert eraan dat 2013 het laatste jaar 
van de programmeringsperiode is en maakt 
zich zorgen over de mogelijke 
bezuinigingen op het niveau van de 
betalingskredieten; onderstreept dat het 
van uitermate groot belang is dat de EU 
zich houdt aan haar beloften aan lopende 
projecten;

7. herinnert eraan dat 2013 het laatste jaar 
van de programmeringsperiode is; 
onderstreept dat het van uitermate groot 
belang is dat de EU zich houdt aan haar 
beloften aan lopende projecten;

Or. de

Amendement 49
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. herinnert eraan dat 2013 het laatste jaar 
van de programmeringsperiode is en maakt 
zich zorgen over de mogelijke 
bezuinigingen op het niveau van de 
betalingskredieten; onderstreept dat het van 
uitermate groot belang is dat de EU zich 
houdt aan haar beloften aan lopende 
projecten;

7. herinnert eraan dat 2013 het laatste jaar 
van de programmeringsperiode is en maakt 
zich zorgen over de mogelijke 
bezuinigingen op het niveau van de 
betalingskredieten; onderstreept dat het van 
uitermate groot belang is dat de EU zich 
houdt aan haar beloften aan lopende 
projecten, en steunt de voorgestelde 
verhoging bij betalingen, zoals 
voorgesteld door de Commissie in haar 
ontwerpbegroting;
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Or. en

Amendement 50
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. herinnert eraan dat 2013 het laatste jaar 
van de programmeringsperiode is en maakt 
zich zorgen over de mogelijke 
bezuinigingen op het niveau van de 
betalingskredieten; onderstreept dat het van 
uitermate groot belang is dat de EU zich 
houdt aan haar beloften aan lopende 
projecten;

7. herinnert eraan dat 2013 het laatste jaar 
van de huidige programmeringsperiode is 
en maakt zich zorgen over de mogelijke 
bezuinigingen op het niveau van de 
betalingskredieten; onderstreept dat het van 
uitermate groot belang is dat de EU zich 
houdt aan haar beloften aan lopende 
projecten;

Or. ro

Amendement 51
Edit Herczog

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. blijft fel gekant tegen de overheveling 
naar ITER-projecten van middelen die 
aan FP7 of andere 
vlaggenschipprogramma's van rubriek 1 
zijn toegewezen.

Schrappen

Or. en

Amendement 52
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. blijft fel gekant tegen de overheveling 
naar ITER-projecten van middelen die 
aan FP7 of andere 
vlaggenschipprogramma's van rubriek 1 
zijn toegewezen.

8. is van oordeel dat ITER-projecten tot de 
belangrijkste en meestbelovende Europese 
projecten behoren en dringt erop aan 
voldoende middelen ter beschikking te 
stellen, teneinde hun succes te 
waarborgen. 

Or. ro

Amendement 53
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. blijft fel gekant tegen de overheveling 
naar ITER-projecten van middelen die aan 
FP7 of andere vlaggenschipprogramma's 
van rubriek 1 zijn toegewezen.

8. blijft fel gekant tegen de overheveling 
naar ITER-projecten van middelen die aan 
FP7 of andere vlaggenschipprogramma's 
van rubriek 1 zijn toegewezen, zoals de 
Commissie voorstelt in de 
ontwerpbegroting; is van oordeel dat FP7 
volledig moet worden geïmplementeerd en 
dat besparingen die bij 
gemeenschappelijke technologie-
initiatieven worden gerealiseerd niet aan 
ITER moeten worden overgeheveld, maar 
naar O&O-activiteiten, die de EU in de 
nabije toekomst duurzame energie-
oplossingen kunnen oplveren.

Or. en

Amendement 54
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. blijft fel gekant tegen de overheveling 
naar ITER-projecten van middelen die aan 
FP7 of andere vlaggenschipprogramma's 
van rubriek 1 zijn toegewezen.

8. blijft fel gekant tegen de overheveling 
naar het ITER-programma van middelen 
die aan FP7 of andere 
vlaggenschipprogramma's van rubriek 1 
zijn toegewezen, omdat daardoor minder 
geld beschikbaar zou zijn voor 
programma's gericht op het aanpakken 
van de grote maatschappelijke 
uitdagingen van deze tijd.

Or. en

Amendement 55
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. blijft fel gekant tegen de overheveling 
naar ITER-projecten van middelen die aan 
FP7 of andere vlaggenschipprogramma's 
van rubriek 1 zijn toegewezen.

8. blijft fel gekant tegen de overheveling 
van middelen die aan FP7 of andere 
vlaggenschipprogramma's van rubriek 1 
zijn toegewezen om de kwestie van 
financiering van de aanvullende kosten 
van het ITER-project voor 2013 op te 
lossen.

Or. fr

Amendement 56
Edit Herczog

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. is verheugd over het akkoord van 
december 2011 betreffende de 
financiering van de aanvullende kosten 
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van ITER, maar is van mening dat de 
zoektocht naar het benodigde bedrag van 
360 miljoen EUR in de begroting 2013 de 
succesvolle implementatie van ander EU-
beleid niet in gevaar mag brengen, in het 
bijzonder beleid dat bijdraagt tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de EU 2020-strategie tijdens dit laatste 
jaar van de huidige 
programmeringsperiode, en is in het 
bijzonder tegen herschikkingen die deze 
begrotingsprioriteit in het gedrang 
brengen;

Or. en


