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Amendement 1
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat om de EU uit de 
huidige economische en maatschappelijke 
crisis te halen en haar toekomstige 
concurrentievermogen in een 
globaliserende wereld te garanderen, het 
absoluut noodzakelijk is dat de in de 
Europa 2020-strategie uitgestippelde 
doelstellingen voor het bewerkstelligen van 
slimme, duurzame en inclusieve groei ook 
werkelijk worden bereikt; onderstreept dat 
er in totaal naar schatting 1600 miljard 
euro aan toekomstgerichte investeringen in 
essentiële beleidsterreinen nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken;

1. is van mening dat om de EU uit de 
huidige economische en maatschappelijke 
crisis te halen en haar toekomstige 
concurrentievermogen in een 
globaliserende wereld te garanderen, het 
absoluut noodzakelijk is dat de in de 
Europa 2020-strategie uitgestippelde 
doelstellingen voor het bewerkstelligen van 
slimme, duurzame en inclusieve groei ook 
werkelijk worden bereikt; onderstreept dat 
er in totaal naar schatting 1600 miljard 
euro aan toekomstgerichte investeringen in 
essentiële beleidsterreinen nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken; 
herinnert aan het standpunt van het 
Parlement zoals verwoord in zijn resolutie 
van 8 juni 20111, waarin werd aangevoerd 
dat zelfs bij een verhoging van de 
beschikbare middelen voor het volgend 
meerjarig financieel kader (MFK) met 5% 
in vergelijking met 2013 slechts in 
beperkte mate kan worden bijgedragen 
aan de verwezenlijking van de beoogde 
doelstellingen en verplichtingen van de 
Unie en het beginsel van solidariteit van 
de Unie;
__________________
1Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0266.

Or. en

Amendement 2
Franck Proust

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat het om de EU uit de 1. is van mening dat het om de EU uit de 
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huidige economische en maatschappelijke 
crisis te halen en haar toekomstige 
concurrentievermogen in een 
globaliserende wereld te garanderen, 
absoluut noodzakelijk is dat de in de 
Europa 2020-strategie uitgestippelde 
doelstellingen voor het bewerkstelligen van 
slimme, duurzame en inclusieve groei ook 
werkelijk bereikt worden; onderstreept dat 
er in totaal naar schatting 1600 miljard 
euro aan toekomstgerichte investeringen in 
essentiële beleidsterreinen nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken;

huidige economische en maatschappelijke 
crisis te halen en haar toekomstige 
concurrentievermogen in een 
globaliserende wereld te garanderen, 
absoluut noodzakelijk is dat de in de 
Europa 2020-strategie uitgestippelde 
doelstellingen voor het bewerkstelligen van 
slimme, duurzame en inclusieve groei ook 
werkelijk bereikt worden; herinnert eraan 
dat, om dit te bereiken, de Unie ernaar 
streeft zichzelf uiteindelijk te positioneren 
als de beste wetenschappelijke en 
technologische bestemming ter wereld, 
zowel wat betreft werkgelegenheid als 
investeringen; onderstreept dat er in totaal 
naar schatting 1600 miljard euro aan 
toekomstgerichte investeringen in 
essentiële beleidsterreinen nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken;

Or. fr

Amendement 3
Gunnar Hökmark

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat om de EU uit de 
huidige economische en maatschappelijke 
crisis te halen en haar toekomstige 
concurrentievermogen in een 
globaliserende wereld te garanderen, het 
absoluut noodzakelijk is dat de in de 
Europa 2020-strategie uitgestippelde 
doelstellingen voor het bewerkstelligen van 
slimme, duurzame en inclusieve groei ook 
werkelijk worden bereikt; onderstreept dat 
er in totaal naar schatting 1600 miljard 
euro aan toekomstgerichte investeringen 
in essentiële beleidsterreinen nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken;

1. is van mening dat om de EU uit de 
huidige economische en maatschappelijke 
crisis te halen en haar toekomstige 
concurrentievermogen in een 
globaliserende wereld te garanderen, het 
absoluut noodzakelijk is dat de in de 
Europa 2020-strategie uitgestippelde 
doelstellingen voor het bewerkstelligen van 
slimme, duurzame en inclusieve groei ook 
werkelijk worden bereikt; acht het van 
essentieel belang dat de begroting van de 
Unie wordt hervormd, zodat de financiële 
noodzaak om de uitdagingen van de 21e 
eeuw aan te gaan beter wordt 
weergegeven;

Or. en
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Amendement 4
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is ingenomen met de voorstellen van 
de Commissie voor de invoering van een 
eerlijker, eenvoudiger en transparanter 
stelsel van de eigen middelen dat het 
aandeel van de eigen middelen aan de 
EU-begroting uiterlijk in 2018 met 60% 
zou verhogen; ondersteunt ten volle de 
voorstellen van de Commissie voor de 
invoering van een EU-taks op financiële 
transacties als eigen middelen van de EU 
vanaf 2014;

Or. en

Amendement 5
Gunnar Hökmark

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat de begroting van 
de Unie een krachtige prikkel voor 
hervormingen kan zijn indien de EU-
uitgaven gericht zijn op gebieden die de 
economische groei bevorderen, zoals 
innovatie, onderzoek en ontwikkeling;

Or. en

Amendement 6
Gunnar Hökmark

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 ter. onderstreept dat aan een aantal 
gebieden, zoals innovatie, onderzoek en 
ontwikkeling, strategische investeringen 
in infrastructurele trans-Europese 
netwerken en extern beleid, een hogere 
prioriteit moet worden gegeven om het 
hoofd te kunnen bieden aan de huidige en 
toekomstige politieke en economische 
uitdagingen;

Or. en

Amendement 7
Gunnar Hökmark

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. benadrukt dat de versterking van 
het concurrentievermogen van de 
Europese economie en de bevordering van 
de totstandbrenging van de meest 
vooraanstaande kenniseconomie ter 
wereld tot de belangrijkste doelstellingen 
van de EU behoren; onderstreept dat het 
volgende MFK deze ontwikkeling op alle 
beleidsgebieden van de EU dient te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 8
Franck Proust

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept de sleutelrol die de EU-
begroting moet vervullen in de gezamenlijk 
overeengekomen doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie, aangezien met EU-

2. onderstreept de sleutelrol die de EU-
begroting moet vervullen in de gezamenlijk 
overeengekomen doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie, aangezien met EU-
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middelen activiteiten kunnen worden 
gelanceerd of samengevoegd die werkelijk 
een Europese toegevoegde waarde hebben 
en die niet door individuele lidstaten 
kunnen worden uitgevoerd, en omdat 
hiermee synergie en complementariteit met 
activiteiten van de lidstaten kan worden 
bereikt door hen te helpen zich te 
concentreren op essentiële 
toekomstgerichte investeringen; neemt dan 
ook met voldoening kennis van het 
voorstel van de Commissie om de 
kredieten voor EU-programma's op het 
gebied van onderzoek, innovatie, 
concurrentievermogen, mkb en 
infrastructuur te verhogen ten opzichte van 
het huidige MFK 2007-2013; is van 
mening dat de voorgestelde kredieten een 
absoluut minimum vormen, en waarschuwt 
met klem voor het streven van sommige 
lidstaten om hierop te willen bezuinigen, 
daar dit de geloofwaardigheid van de EU 
en haar politieke committering aan groei en 
banen in het gedrang zou brengen; 
onderstreept tegelijkertijd dat er voldoende 
budgettaire flexibiliteit moet zijn om de 
begrotingsmiddelen op adequate wijze af te 
stemmen op de ontwikkeling van 
omstandigheden en prioriteiten;

middelen activiteiten kunnen worden 
gelanceerd of samengevoegd die werkelijk 
een Europese toegevoegde waarde hebben 
en die niet door individuele lidstaten 
kunnen worden uitgevoerd, en omdat 
hiermee synergie en complementariteit met 
activiteiten van de lidstaten kan worden 
bereikt; neemt dan ook met voldoening 
kennis van het voorstel van de Commissie 
om de kredieten voor EU-programma's op 
het gebied van onderzoek, innovatie, 
concurrentievermogen, mkb en 
infrastructuur te verhogen ten opzichte van 
het huidige MFK 2007-2013; is van 
mening dat de voorgestelde kredieten een 
absoluut minimum vormen; acht het 
onontbeerlijk dat de Unie tot 2020 3% van 
haar bbp bestemt voor onderzoek en 
innovatie; verzoekt de Europese overheid 
en de Europese particuliere sector alles in 
het werk te stellen om deze doelstelling te 
verwezenlijken; waarschuwt met klem 
voor het streven van sommige lidstaten om 
hierop te willen bezuinigen, daar dit de 
geloofwaardigheid van de EU en haar 
politieke committering aan groei en banen 
in het gedrang zou brengen; onderstreept 
tegelijkertijd dat er voldoende budgettaire 
flexibiliteit moet zijn om de 
begrotingsmiddelen op adequate wijze af te 
stemmen op de ontwikkeling van 
omstandigheden en prioriteiten;

Or. fr

Amendement 9
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept de sleutelrol die de EU-
begroting moet vervullen in de gezamenlijk 
overeengekomen doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie, aangezien met EU-
middelen activiteiten kunnen worden 
gelanceerd of samengevoegd die werkelijk 

2. onderstreept de sleutelrol die de EU-
begroting moet vervullen in de gezamenlijk 
overeengekomen doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie, aangezien met EU-
middelen activiteiten kunnen worden 
gelanceerd of samengevoegd die werkelijk 
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een Europese toegevoegde waarde hebben 
en die niet door individuele lidstaten 
kunnen worden uitgevoerd, en omdat 
hiermee synergie en complementariteit met 
activiteiten van de lidstaten kan worden 
bereikt door hen te helpen zich te 
concentreren op essentiële 
toekomstgerichte investeringen; neemt dan 
ook met voldoening kennis van het 
voorstel van de Commissie om de 
kredieten voor EU-programma's op het 
gebied van onderzoek, innovatie, 
concurrentievermogen, mkb en 
infrastructuur te verhogen ten opzichte van 
het huidige MFK 2007-2013; is van 
mening dat de voorgestelde kredieten een 
absoluut minimum vormen, en 
waarschuwt met klem voor het streven 
van sommige lidstaten hierop te willen 
bezuinigen, daar dit de geloofwaardigheid 
van de EU en haar politieke verplichting 
aan groei en banen in het gedrang zou 
brengen; onderstreept tegelijkertijd dat er 
voldoende budgettaire flexibiliteit moet 
zijn om de begrotingsmiddelen op adequate 
wijze af te stemmen op de ontwikkeling 
van omstandigheden en prioriteiten;

een Europese toegevoegde waarde hebben 
en die niet door individuele lidstaten 
kunnen worden uitgevoerd, en omdat 
hiermee synergie en complementariteit met 
activiteiten van de lidstaten kan worden 
bereikt door hen te helpen zich te 
concentreren op essentiële 
toekomstgerichte investeringen; neemt dan 
ook met voldoening kennis van het 
voorstel van de Commissie om de 
kredieten voor EU-programma's op het 
gebied van onderzoek, innovatie, 
concurrentievermogen, mkb en 
infrastructuur te verhogen ten opzichte van 
het huidige MFK 2007-2013; is van 
mening dat de voorgestelde kredieten een 
absoluut minimum vormen op deze 
gebieden; onderstreept echter tegelijkertijd 
dat er voldoende budgettaire beperkingen 
en flexibiliteit moeten zijn om de 
begrotingsmiddelen op adequate wijze te 
bepalen en aan de ontwikkeling van 
omstandigheden en prioriteiten aan te 
passen;

Or. en

Amendement 10
Gunnar Hökmark

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept de sleutelrol die de EU-
begroting moet vervullen in de gezamenlijk 
overeengekomen doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie, aangezien met EU-
middelen activiteiten kunnen worden 
gelanceerd of samengevoegd die werkelijk 
een Europese toegevoegde waarde hebben 
en die niet door individuele lidstaten 
kunnen worden uitgevoerd, en omdat 
hiermee synergie en complementariteit met 
activiteiten van de lidstaten kan worden 

2. onderstreept de sleutelrol die de EU-
begroting moet vervullen in de gezamenlijk 
overeengekomen doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie; benadrukt dat moet 
worden toegewerkt naar een doordachte 
en moderne begroting waarin prioriteit 
wordt gegeven aan de belangrijkste 
beleidsdoelstellingen van de Unie, met 
name op groei genererende gebieden, in 
plaats van een alomvattende begroting; is 
van mening dat met EU-middelen 
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bereikt door hen te helpen zich te 
concentreren op essentiële 
toekomstgerichte investeringen; neemt dan 
ook met voldoening kennis van het 
voorstel van de Commissie om de 
kredieten voor EU-programma's op het 
gebied van onderzoek, innovatie, 
concurrentievermogen, mkb en 
infrastructuur te verhogen ten opzichte van 
het huidige MFK 2007-2013; is van 
mening dat de voorgestelde kredieten een 
absoluut minimum vormen, en waarschuwt 
met klem voor het streven van sommige 
lidstaten hierop te willen bezuinigen, daar 
dit de geloofwaardigheid van de EU en 
haar politieke verplichting aan groei en 
banen in het gedrang zou brengen; 
onderstreept tegelijkertijd dat er voldoende 
budgettaire flexibiliteit moet zijn om de 
begrotingsmiddelen op adequate wijze af te 
stemmen op de ontwikkeling van 
omstandigheden en prioriteiten;

activiteiten kunnen worden gelanceerd of 
samengevoegd die werkelijk een Europese 
toegevoegde waarde hebben en die niet 
door individuele lidstaten kunnen worden 
uitgevoerd, en hiermee synergie en 
complementariteit met activiteiten van de 
lidstaten kan worden bereikt door hen te 
helpen zich te concentreren op essentiële 
toekomstgerichte investeringen; neemt dan 
ook met voldoening kennis van het 
voorstel van de Commissie om de 
kredieten voor EU-programma's op het 
gebied van onderzoek, innovatie, 
concurrentievermogen, mkb en 
infrastructuur te verhogen ten opzichte van 
het huidige MFK 2007-2013; is van 
mening dat de voorgestelde kredieten een 
absoluut minimum vormen, en waarschuwt 
met klem voor het streven van sommige 
lidstaten hierop te willen bezuinigen, daar 
dit de geloofwaardigheid van de EU en 
haar politieke verplichting aan groei en 
banen in het gedrang zou brengen; 
onderstreept tegelijkertijd dat er voldoende 
budgettaire flexibiliteit moet zijn om de 
begrotingsmiddelen op adequate wijze af te 
stemmen op de ontwikkeling van 
omstandigheden en prioriteiten;

Or. en

Amendement 11
Gunnar Hökmark

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. roept op tot een volledige herziening 
van de bestedingen van het huidig MFK 
om vast te kunnen stellen welke uitgaven 
essentieel zijn voor de verwezenlijking van 
de EU-beleidsdoelstellingen en welke 
uitgaven minder relevant zijn, met als doel 
30% van de uitgaven te herschikken en 
over te hevelen van onrelevante gebieden 
naar gebieden met een hoge prioriteit en 
aldus economische middelen vrij te maken 
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voor andere gebieden;

Or. en

Amendement 12
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt met name de noodzaak om de 
financiering van onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie in de EU uit te breiden, te 
stimuleren en veilig te stellen door de 
desbetreffende uitgaven in het MFK 2014-
2020 voor het Horizon 2020-programma 
drastisch te verhogen en door de 
financieringsprocedures grondig te 
vereenvoudigen, bij strenge handhaving 
van het beginsel van gezond financieel 
bestuur;

3. benadrukt met name de noodzaak om de 
financiering van onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie in de EU uit te breiden, te 
stimuleren en veilig te stellen door de 
desbetreffende uitgaven in het MFK 2014-
2020 voor het Horizon 2020-programma 
drastisch te verhogen en door de 
financieringsprocedures grondig te 
vereenvoudigen, bij strenge handhaving 
van het beginsel van gezond financieel 
bestuur; is van mening dat meer vaart 
moet worden gezet achter de overgang 
naar een groene economie door middel 
van een verhoogde financiële bijdrage 
aan groenere en slimmere technologieën, 
alsmede aan sociale innovatie en niet-
technologische oplossingen; verwacht dat 
minstens 80% van middelen in de 
energiebranche wordt uitgetrokken voor 
O&O op het gebied van hernieuwbare 
energie, energieopslagsystemen, energie-
efficiëntie van de eindgebruiker en de 
ontwikkeling van slimme netwerken;

Or. en

Amendement 13
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt met name de noodzaak om de 3. benadrukt met name de noodzaak om de 
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financiering van onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie in de EU uit te breiden, te 
stimuleren en veilig te stellen door de 
desbetreffende uitgaven in het MFK 2014-
2020 voor het Horizon 2020-programma 
drastisch te verhogen en door de 
financieringsprocedures grondig te 
vereenvoudigen, bij strenge handhaving 
van het beginsel van gezond financieel 
bestuur;

financiering van onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie in de EU uit te breiden, te 
stimuleren en veilig te stellen door de 
desbetreffende uitgaven in het MFK 2014-
2020 voor het Horizon 2020-programma 
drastisch te verhogen in het kader van een 
algemene verlaging van de EU-begroting,
en door de financieringsprocedures grondig 
te vereenvoudigen, bij strenge handhaving 
van het beginsel van gezond financieel 
bestuur;

Or. en

Amendement 14
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is ervan overtuigd dat Horizon 
2020-middelen op de prioriteiten uit de 
Europa 2020-strategie moeten worden 
afgestemd en als katalysator moeten 
worden gebruikt voor EU-activiteiten met 
een meerwaarde, het efficiënter maken 
van publieke middelen van de EU en een 
vergrote hefboomwerking van particuliere 
middelen; is van mening dat minstens 
15% van de Horizon 2020-begroting voor 
het mkb moet worden uitgetrokken;

Or. en

Amendement 15
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Hannu Takkula

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vestigt de aandacht op de toegevoegde 
waarde van EU-programma's ten behoeve 
van het mkb, daar deze zeer waardevol zijn 

4. vestigt de aandacht op de toegevoegde 
waarde van EU-programma's ten behoeve 
van het mkb, daar deze zeer waardevol zijn 
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gebleken bij het ondersteunen van de 
inspanningen van de lidstaten om het mkb 
te helpen toegang te krijgen tot 
financieringsmogelijkheden in tijden van 
ernstige financiële crisis; wijst er echter 
met klem op dat er in de toekomst voor 
alle Europese actoren in de industrie een 
betere en meer gevarieerde toegang tot 
financiering, van subsidie tot leningen of 
aandelenfinanciering, moet zijn; is ervan 
overtuigd dat in de voorziene financiële 
middelen voor het programma ten behoeve 
van het concurrentievermogen van 
ondernemingen en het mkb (COSME) het 
budget voor financiële instrumenten zal 
worden opgetrokken, en de toegang hiertoe 
verbeterd, zodat het programma kan 
worden uitgebreid tot nog meer kleine en 
middelgrote ondernemingen en beter is 
afgestemd op de uiteenlopende behoeften 
van het mkb;

gebleken bij het ondersteunen van de 
inspanningen van de lidstaten om het mkb 
te helpen toegang te krijgen tot 
financieringsmogelijkheden en 
buitenlandse markten in tijden van 
ernstige financiële crisis; wijst er echter 
met klem op dat de toegang tot 
financiering voor het mkb met name door 
middel van leninggaranties en 
aandelenfinanciering, die de grootste 
hefboomeffecten hebben en met hun 
opbrengsten de meeste overheidsuitgaven 
vergoeden, verbeterd moet worden; wijst 
erop dat het toepassingsgebied van 
financiële instrumenten uitgebreid moet 
worden tot alle fasen van de 
conjunctuurcyclus, waaronder 
bedrijfsoverdrachten; is ervan overtuigd 
dat in de voorziene financiële middelen 
voor het programma ten behoeve van het 
concurrentievermogen van ondernemingen 
en het mkb (COSME) het budget voor 
financiële instrumenten zal worden 
opgetrokken, en de toegang hiertoe 
verbeterd, zodat het programma kan 
worden uitgebreid tot nog meer kleine en 
middelgrote ondernemingen en beter is 
afgestemd op de uiteenlopende behoeften 
van het mkb; onderstreept dat EU-
maatregelen, zoals het Enterprise Europe 
Network en de China IPR-Helpdesk, 
bestaande nationale maatregelen ter 
verbetering van toegang tot buitenlandse 
markten met succes hebben aangevuld en 
dat EU-financiering voor deze 
maatregelen in stand moet worden 
gehouden; onderstreept dat het algemeen 
budget van COSME tot 0,5% van het 
MFB-budget moet worden opgetrokken 
ter verwezenlijking van de in het 
programma genoemde doelstellingen;

Or. en

Amendement 16
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. vestigt de aandacht op de toegevoegde 
waarde van EU-programma's ten behoeve 
van het mkb, daar deze zeer waardevol zijn 
gebleken bij het ondersteunen van de 
inspanningen van de lidstaten om het mkb 
te helpen toegang te krijgen tot 
financieringsmogelijkheden in tijden van 
ernstige financiële crisis; wijst er echter 
met klem op dat er in de toekomst voor alle 
Europese actoren in de industrie een betere 
en meer gevarieerde toegang tot 
financiering, van subsidie tot leningen of 
aandelenfinanciering, zou moeten zijn; is 
ervan overtuigd dat in de voorziene 
financiële middelen voor het programma 
ten behoeve van het concurrentievermogen 
van ondernemingen en het mkb (COSME) 
het budget voor financiële instrumenten zal 
worden opgetrokken, en de toegang hiertoe 
verbeterd, zodat het programma kan 
worden uitgebreid tot nog meer kleine en 
middelgrote ondernemingen en beter is 
afgestemd op de uiteenlopende behoeften 
van het mkb;

4. vestigt de aandacht op de toegevoegde 
waarde van EU-programma's ten behoeve 
van het mkb, daar deze soms zeer 
waardevol zijn gebleken bij het 
ondersteunen van de inspanningen van de 
lidstaten om het mkb te helpen toegang te 
krijgen tot financieringsmogelijkheden in 
tijden van ernstige financiële crisis, maar 
beklemtoont de noodzaak de 
aanvraagprocedure voor zulke 
programma's sterk te vereenvoudigen 
voor het mkb en te zorgen voor tijdige 
betaling door de Commissie aan kmo's die 
aan deze programma's deelnemen; stelt 
voor dat de Commissie en lidstaten 
succesvolle nationale programma's 
evalueren teneinde beste praktijken te 
delen; wijst er echter met klem op dat er in 
de toekomst voor alle Europese actoren in 
de industrie een betere en meer gevarieerde 
toegang tot financiering, van subsidie tot 
leningen of aandelenfinanciering, zou 
moeten zijn; is ervan overtuigd dat binnen
de financiële middelen die voorzien zijn
voor het programma ten behoeve van het 
concurrentievermogen van ondernemingen 
en het mkb (COSME) het deel van het
budget voor financiële instrumenten moet
worden opgetrokken, en de toegang hiertoe 
verbeterd, zodat het programma kan 
worden uitgebreid tot nog meer kleine en 
middelgrote ondernemingen en beter kan 
voldoen aan de uiteenlopende behoeften 
van het mkb; onderstreept de noodzaak 
ervoor te zorgen dat Europese kmo's die 
zich bezighouden met 
grensoverschrijdende handel, met name 
handel via valutatransacties, ook buiten 
de EU, de beschikking hebben over 
betaalbare basisbankdiensten teneinde het 
exportvermogen van het mkb te 
optimaliseren;

Or. en
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Amendement 17
Amalia Sartori

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vestigt de aandacht op de toegevoegde 
waarde van EU-programma's ten behoeve 
van het mkb, daar deze zeer waardevol zijn 
gebleken bij het ondersteunen van de
inspanningen van de lidstaten om het mkb 
te helpen toegang te krijgen tot 
financieringsmogelijkheden in tijden van 
ernstige financiële crisis; wijst er echter
met klem op dat er in de toekomst voor alle 
Europese actoren in de industrie een betere 
en meer gevarieerde toegang tot 
financiering, van subsidie tot leningen of 
aandelenfinanciering, zou moeten zijn; is 
ervan overtuigd dat in de voorziene 
financiële middelen voor het programma 
ten behoeve van het 
concurrentievermogen van 
ondernemingen en het mkb (COSME) het 
budget voor financiële instrumenten zal 
worden opgetrokken, en de toegang 
hiertoe verbeterd, zodat het programma 
kan worden uitgebreid tot nog meer kleine 
en middelgrote ondernemingen en beter is 
afgestemd op de uiteenlopende behoeften 
van het mkb;

4. vestigt de aandacht op de toegevoegde 
waarde van EU-programma's ten behoeve 
van het mkb, daar deze zeer waardevol zijn 
gebleken bij het ondersteunen van het mkb 
in het verkrijgen van toegang tot
financieringsmogelijkheden in tijden van 
ernstige financiële crisis; wijst er met klem 
op dat er in de toekomst voor alle Europese 
actoren in de industrie, en met name voor 
het mkb, een verbeterde toegang tot 
financiering, van subsidie tot leningen of 
aandelenfinanciering, zou moeten zijn;

Or. en

Amendement 18
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vestigt de aandacht op de toegevoegde 
waarde van EU-programma's ten behoeve 
van het mkb, daar deze zeer waardevol zijn 
gebleken bij het ondersteunen van de 

4. vestigt de aandacht op de toegevoegde 
waarde van EU-programma's ten behoeve 
van het mkb, daar deze zeer waardevol zijn 
gebleken bij het ondersteunen van de 
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inspanningen van de lidstaten om het mkb 
te helpen toegang te krijgen tot 
financieringsmogelijkheden in tijden van 
ernstige financiële crisis; wijst er echter 
met klem op dat er in de toekomst voor 
alle Europese actoren in de industrie een 
betere en meer gevarieerde toegang tot 
financiering, van subsidie tot leningen of 
aandelenfinanciering, zou moeten zijn; is 
ervan overtuigd dat in de voorziene 
financiële middelen voor het programma 
ten behoeve van het concurrentievermogen 
van ondernemingen en het mkb (COSME) 
het budget voor financiële instrumenten zal 
worden opgetrokken, en de toegang hiertoe 
verbeterd, zodat het programma kan 
worden uitgebreid tot nog meer kleine en 
middelgrote ondernemingen en beter is 
afgestemd op de uiteenlopende behoeften 
van het mkb; 

inspanningen van de lidstaten om het mkb 
te helpen toegang te krijgen tot 
financieringsmogelijkheden in tijden van 
ernstige financiële crisis; is ervan overtuigd 
dat in de voorziene financiële middelen 
voor het programma ten behoeve van het 
concurrentievermogen van ondernemingen 
en het mkb (COSME) en uit hoofde van 
Horizon 2020 het budget voor financiële 
instrumenten en het nieuwe mkb-
instrument aanzienlijk zal worden 
opgetrokken, en de toegang hiertoe 
verbeterd, zodat het programma kan 
worden uitgebreid tot nog meer kleine en 
middelgrote ondernemingen en beter is 
afgestemd op de uiteenlopende behoeften 
van het mkb; benadrukt dat het 
duurzaamheidsaspect zou moeten worden 
opgenomen in de doelstellingen van 
COSME en pleit voor een verdubbeling 
van het COSME-budget;

Or. en

Amendement 19
Franck Proust

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vestigt de aandacht op de toegevoegde 
waarde van EU-programma's ten behoeve 
van het mkb, daar deze zeer waardevol zijn 
gebleken bij het ondersteunen van de 
inspanningen van de lidstaten om het mkb 
te helpen toegang te krijgen tot 
financieringsmogelijkheden in tijden van 
ernstige financiële crisis; wijst er echter 
met klem op dat er in de toekomst voor alle 
Europese actoren in de industrie een betere 
en meer gevarieerde toegang tot 
financiering, van subsidie tot leningen of 
aandelenfinanciering, zou moeten zijn; is 
er ten zeerste van overtuigd dat in de 
voorziene financiële middelen voor het 
programma ten behoeve van het 
concurrentievermogen van ondernemingen 

4. vestigt de aandacht op de toegevoegde 
waarde van EU-programma's ten behoeve 
van het mkb, daar deze zeer waardevol zijn 
gebleken bij het ondersteunen van de 
inspanningen van de lidstaten om het mkb 
te helpen toegang te krijgen tot 
financieringsmogelijkheden in tijden van 
ernstige financiële crisis; wijst er echter 
met klem op dat er in de toekomst voor alle 
Europese actoren in de industrie een betere 
toegang tot financiering die meer 
gevarieerd, van subsidie tot leningen of 
aandelenfinanciering, vereenvoudigd en 
gecentraliseerd (algemene invoering van 
het éénloketsysteem voor het mkb) zou 
moeten zijn; is er ten zeerste van overtuigd 
dat in de voorziene financiële middelen 
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en het mkb (COSME) het budget voor 
financiële instrumenten zal worden 
opgetrokken, en de toegang hiertoe 
verbeterd, zodat het programma kan 
worden uitgebreid tot nog meer kleine en 
middelgrote ondernemingen en beter is 
afgestemd op de uiteenlopende behoeften 
van het mkb;

voor het programma ten behoeve van het 
concurrentievermogen van ondernemingen 
en het mkb (COSME) het budget voor 
financiële instrumenten zal worden 
opgetrokken, en de toegang hiertoe 
verbeterd, zodat het programma kan 
worden uitgebreid tot nog meer kleine en 
middelgrote ondernemingen en beter is 
afgestemd op de uiteenlopende behoeften 
van het mkb;

Or. fr

Amendement 20
Paul Rübig

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vestigt de aandacht op de toegevoegde 
waarde van EU-programma's ten behoeve 
van het mkb, daar deze zeer waardevol zijn 
gebleken bij het ondersteunen van de 
inspanningen van de lidstaten om het mkb 
te helpen toegang te krijgen tot 
financieringsmogelijkheden in tijden van 
ernstige financiële crisis; wijst er echter 
met klem op dat er in de toekomst voor alle 
Europese actoren in de industrie een betere 
en meer gevarieerde toegang tot 
financiering, van subsidie tot leningen of 
aandelenfinanciering, zou moeten zijn; is 
er ten zeerste van overtuigd dat in de 
voorziene financiële middelen voor het 
programma ten behoeve van het 
concurrentievermogen van ondernemingen 
en het mkb (COSME) het budget voor 
financiële instrumenten zal worden 
opgetrokken, en de toegang hiertoe 
verbeterd, zodat het programma kan 
worden uitgebreid tot nog meer kleine en 
middelgrote ondernemingen en beter is 
afgestemd op de uiteenlopende behoeften 
van het mkb;

4. vestigt de aandacht op de toegevoegde 
waarde van EU-programma's ten behoeve 
van het mkb, daar deze zeer waardevol zijn 
gebleken bij het ondersteunen van de 
inspanningen van de lidstaten om het mkb 
te helpen toegang te krijgen tot 
financieringsmogelijkheden in tijden van 
ernstige financiële crisis; wijst er echter 
met klem op dat er in de toekomst voor alle 
Europese actoren in de industrie een betere 
en meer gevarieerde toegang tot 
financiering, van subsidie tot leningen of 
aandelenfinanciering, zou moeten zijn; is 
er ten zeerste van overtuigd dat in de 
voorziene financiële middelen voor het 
programma ten behoeve van het 
concurrentievermogen van ondernemingen 
en het mkb (COSME) het budget voor 
financiële instrumenten zal moeten worden 
opgetrokken, minstens tot op het niveau 
van de beschikbare middelen voor het 
KCI-programma voor de periode 2007-
2013, en dat de toegang tot die middelen
moet worden verbeterd, zodat het 
programma kan worden uitgebreid tot nog 
meer kleine en middelgrote ondernemingen 
en beter is afgestemd op de uiteenlopende 
behoeften van het mkb;
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Or. de

Amendement 21
Amalia Sartori

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is er sterk van overtuigd dat de aan 
het programma voor het 
concurrentievermogen van 
ondernemingen en het mkb (COSME) 
toegewezen uitgaven aanzienlijk zouden 
moeten worden verhoogd, met name met 
betrekking tot financiële instrumenten, 
zodat het programma nog meer kmo's kan 
bereiken en ook de overdracht van 
ondernemingen zou kunnen financieren;

Or. en

Amendement 22
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de ontwikkeling van 
een nieuwe generatie duurzame 
energiesystemen in de EU grootschalige 
investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling op energiegebied vereist; 
onderstreept dan ook de noodzaak om de 
middelen voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling te verhogen, 
en demonstratieprojecten op het gebied van 
energie te handhaven; dringt aan op 
volledige tenuitvoerlegging van het reeds 
aangenomen strategisch plan voor 
energietechnologie (SET-plan); verzoekt 
de Commissie en de Raad duidelijker aan 
te geven hoe de financiering hiervan in het 
kader van het MFK 2014-2020 zal 

5. is van mening dat de ontwikkeling van 
een nieuwe generatie duurzame 
energiesystemen in de EU grootschalige 
investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling op energiegebied vereist; 
onderstreept dan ook de noodzaak om de 
middelen voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling te verhogen, 
en demonstratieprojecten op het gebied van 
energie te handhaven; wenst dat de 
begroting voor het door het uitvoerend 
agentschap voor concurrentievermogen 
en innovatie beheerde programma 
"Intelligente energie – Europa" wordt 
gehandhaafd en aangevuld; dringt aan op 
volledige tenuitvoerlegging van het reeds 
aangenomen strategisch plan voor 
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verlopen; energietechnologie (SET-plan); verzoekt 
de Commissie en de Raad duidelijker aan 
te geven hoe de financiering hiervan in het 
kader van het MFK 2014-2020 zal 
verlopen; verzoekt de Commissie en de 
Raad voldoende financiering voor de 
ontwikkeling van slimme 
energienetwerken te waarborgen;

Or. ro

Amendement 23
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de ontwikkeling van 
een nieuwe generatie duurzame 
energiesystemen in de EU grootschalige 
investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling op energiegebied vereist; 
onderstreept dan ook de noodzaak om de 
middelen voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling te verhogen, 
en demonstratieprojecten op het gebied 
van energie te handhaven; dringt aan op 
volledige tenuitvoerlegging van het reeds 
aangenomen strategisch plan voor 
energietechnologie (SET-plan); verzoekt de 
Commissie en de Raad duidelijker aan te 
geven hoe de financiering hiervan in het 
kader van het MFK 2014-2020 zal
verlopen;

5. is van mening dat de ontwikkeling van 
een nieuwe generatie duurzame 
energiesystemen in de EU grootschalige 
investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling op energiegebied vereist; 
onderstreept dan ook de noodzaak om de 
middelen voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling te verhogen, 
met name met betrekking tot 
hernieuwbare energiebronnen en 
energiebesparingssystemen; verzoekt om 
de tenuitvoerlegging van het reeds 
aangenomen strategisch plan voor 
energietechnologie (SET-plan) om niet-
conventionele energie te bevorderen; 
steunt het streven van de Commissie om
de financiering van ITER buiten het kader 
van het MFK 2014-2020 te laten verlopen;

Or. en

Amendement 24
Jan Březina, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Alajos Mészáros

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst op het belang van de toewijzing 
van voldoende middelen aan de lidstaten 
die zich in het kader van de 
onderhandelingen betreffende de 
toetreding tot de Europese Unie ertoe 
hebben verplicht kernreactoren te sluiten 
en ontmantelen, bij wijze van erkenning 
van het feit dat deze vervroegde sluiting 
een uitzonderlijke financiële last voor de 
betrokken lidstaten vormde;

Or. en

Amendement 25
Kent Johansson

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept het strategische belang van 
grootschalige infrastructuurprojecten (zoals 
ITER, Galileo,GLONASS, GMES) voor 
het toekomstige concurrentievermogen van 
de EU en voor de versterking van de 
industrie in de EU; is van oordeel dat 
financiering van de industrie in de EU-
begroting veilig moet worden gesteld op 
basis van een volledig autonome en breed 
opgezette meerjarige begroting, terwijl 
verbetering van het beheer van 
industriesectoren onder de regels van de 
EU-verdragen moet blijven vallen; wijst 
erop dat eventuele kostenoverschrijdingen 
bij de tenuitvoerlegging van deze projecten 
zodanig dienen te worden gedekt dat dit 
geen bedreiging vormt voor de financiering 
en de succesvolle tenuitvoerlegging van 
andere beleidsmaatregelen van de Unie die 
ertoe bijdragen de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie te bereiken;

6. onderstreept het strategische belang van 
grootschalige infrastructuurprojecten (zoals 
ITER, Galileo,Glonass, GMES) voor het 
toekomstige concurrentievermogen van de 
EU en voor de versterking van de industrie 
in de EU; is van oordeel dat projecten die 
duidelijk hun begrotingen overschrijden 
of hebben overschreden niet meer 
gefinancierd moeten worden als andere 
projecten wordt verzocht om zich aan 
strakke begrotingen te houden ten tijde 
van financiële moeilijkheden en 
laagconjunctuur. Het risico bestaat dat 
dergelijke projecten het vertrouwen 
ondermijnen en financieringen voor 
toekomstige onderzoeksprojecten 
bemoeilijken; is van oordeel dat 
financiering van de industrie in de EU-
begroting veilig moet worden gesteld op 
basis van een volledig autonome en breed 
opgezette meerjarige begroting, terwijl 
verbetering van het beheer van 
industriesectoren onder de regels van de 
EU-verdragen moet blijven vallen; wijst 
erop dat eventuele kostenoverschrijdingen 
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bij de tenuitvoerlegging van deze projecten 
zodanig dienen te worden gedekt dat dit 
geen bedreiging vormt voor de financiering 
en de succesvolle tenuitvoerlegging van 
andere beleidsmaatregelen van de Unie die 
ertoe bijdragen de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie te bereiken;

benadrukt dat het risico bestaat dat 
projecten met een hoog risico die buiten 
het financieel kader vallen, de 
overzichtelijkheid en voorspelbaarheid 
van de EU-begroting verslechteren, de 
begrotingsdiscipline ondermijnen en in 
strijd kunnen zijn met gezonde 
begrotingsdisciplines;

Or. sv

Amendement 26
Kent Johansson

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

onderstreept het strategische belang van 
grootschalige infrastructuurprojecten (zoals 
ITER, Galileo,GLONASS, GMES) voor 
het toekomstige concurrentievermogen van 
de EU en voor de versterking van de 
industrie in de EU; is van oordeel dat 
financiering van de industrie in de EU-
begroting veilig moet worden gesteld op 
basis van een volledig autonome en breed 
opgezette meerjarige begroting, terwijl 
verbetering van het beheer van 
industriesectoren onder de regels van de 
EU-verdragen moet blijven vallen; wijst 
erop dat eventuele kostenoverschrijdingen 
bij de tenuitvoerlegging van deze projecten 
zodanig dienen te worden gedekt dat dit 
geen bedreiging vormt voor de financiering 
en de succesvolle tenuitvoerlegging van 
andere beleidsmaatregelen van de Unie die 
ertoe bijdragen de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie te bereiken;

onderstreept het strategisch belang van 
grootschalige infrastructuurprojecten (zoals 
ITER, Galileo,Glonass, GMES) voor het 
toekomstige concurrentievermogen van de 
EU en voor de industrie in de EU; is van 
oordeel dat financiering van de industrie in 
de EU-begroting veilig moet worden 
gesteld op basis van een volledig autonome 
en breed opgezette meerjarige begroting, 
terwijl verbetering van het beheer van 
industriesectoren onder de regels van de 
EU-verdragen moet blijven vallen; wijst 
erop dat eventuele kostenoverschrijdingen 
bij de tenuitvoerlegging van deze projecten 
zodanig dienen te worden gedekt dat dit 
geen bedreiging vormt voor de financiering 
en de succesvolle tenuitvoerlegging van 
andere beleidsmaatregelen van de Unie die 
ertoe bijdragen de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie te bereiken;
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benadrukt dat het risico bestaat dat 
projecten met een hoog risico die buiten 
het financieel kader vallen, de 
overzichtelijkheid en voorspelbaarheid 
van de EU-begroting verslechteren, de 
begrotingsdiscipline ondermijnen en in 
strijd kunnen zijn met gezonde 
begrotingsdisciplines.

Or. sv

Amendement 27
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept het strategische belang van
grootschalige infrastructuurprojecten (zoals 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES) voor 
het toekomstige concurrentievermogen van 
de EU en voor de versterking van de 
industrie in de EU; is van oordeel dat 
financiering van de industrie in de EU-
begroting veilig moet worden gesteld op 
basis van een volledig autonome en breed 
opgezette meerjarige begroting, terwijl 
verbetering van het beheer van 
industriesectoren onder de regels van de 
EU-verdragen moet blijven vallen; wijst 
erop dat eventuele kostenoverschrijdingen 
bij de tenuitvoerlegging van deze projecten 
zodanig dienen te worden gedekt dat deze 
geen bedreiging vormen voor de 
financiering en de succesvolle 
tenuitvoerlegging van andere 
beleidsmaatregelen van de Unie die ertoe 
bijdragen de doelstellingen van de Europa 
2020-strategie te bereiken;

6. begrijpt het strategische belang dat
grootschalige infrastructuurprojecten voor 
het toekomstige concurrentievermogen van 
de EU en voor de versterking van de 
industrie in de EU kunnen hebben; is
echter bezorgd over de kosten-
batenverhouding van sommige 
grootschalige projecten; vraagt om 
afscherming van de grootschalige 
projecten onder een aparte titel in het 
MFK en om een beter beheer en betere 
controle van de uitgaven om 
kostenoverschrijdingen te voorkomen;
wijst erop dat eventuele 
kostenoverschrijdingen bij de 
tenuitvoerlegging van deze projecten 
zodanig dienen te worden gedekt dat deze 
geen bedreiging vormen voor de 
financiering en de succesvolle 
tenuitvoerlegging van andere 
beleidsmaatregelen van de Unie die ertoe 
bijdragen de doelstellingen van de Europa 
2020-strategie te bereiken;

Or. en

Amendement 28
Amalia Sartori
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

onderstreept het strategische belang van 
grootschalige infrastructuurprojecten (zoals 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES) voor 
het toekomstige concurrentievermogen van 
de EU en voor de versterking van de 
industrie in de EU; is van oordeel dat 
financiering van de industrie in de EU-
begroting veilig moet worden gesteld op 
basis van een volledig autonome en breed 
opgezette meerjarige begroting, terwijl 
verbetering van het beheer van 
industriesectoren onder de regels van de 
EU-verdragen moet blijven vallen; wijst 
erop dat eventuele kostenoverschrijdingen 
bij de tenuitvoerlegging van deze projecten 
zodanig dienen te worden gedekt dat deze 
geen bedreiging vormen voor de 
financiering en de succesvolle 
tenuitvoerlegging van andere 
beleidsmaatregelen van de Unie die ertoe 
bijdragen de doelstellingen van de Europa 
2020-strategie te bereiken;

onderstreept het strategische belang van 
grootschalige infrastructuurprojecten (zoals 
ITER, Galileo, Egnos, GMES) voor het 
toekomstige concurrentievermogen van de 
EU en voor de versterking van de industrie 
in de EU; is van oordeel dat hun
financiering in de EU-begroting veilig 
moet worden gesteld op basis van een 
volledig autonome en breed opgezette 
meerjarige begroting, terwijl verbetering 
van het beheer van industriesectoren onder 
de regels van de EU-verdragen moet 
blijven vallen; wijst erop dat eventuele 
kostenoverschrijdingen bij de 
tenuitvoerlegging van één van deze 
projecten zodanig dienen te worden gedekt 
dat deze geen bedreiging vormen voor de 
financiering en de succesvolle 
tenuitvoerlegging van andere 
grootschalige projecten of van andere 
beleidsmaatregelen van de Unie die ertoe 
bijdragen de doelstellingen van de Europa 
2020-strategie te bereiken;

Or. en

Amendement 29
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Hannu Takkula

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept het strategische belang van 
grootschalige infrastructuurprojecten (zoals 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES) voor 
het toekomstige concurrentievermogen van 
de EU en voor de versterking van de 
industrie in de EU; is van oordeel dat 
financiering van de industrie in de EU-
begroting veilig moet worden gesteld op 
basis van een volledig autonome en breed 

6. onderstreept het strategische belang van 
grootschalige infrastructuurprojecten (zoals 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES) voor 
het toekomstige concurrentievermogen van 
de EU en voor de versterking van de 
industrie in de EU; is van oordeel dat 
financiering van breedschalige industriële 
projecten in de EU-begroting veilig moet 
worden gesteld op basis van een volledig 
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opgezette meerjarige begroting, terwijl 
verbetering van het beheer van 
industriesectoren onder de regels van de 
EU-verdragen moet blijven vallen; wijst 
erop dat eventuele kostenoverschrijdingen 
bij de tenuitvoerlegging van deze projecten 
zodanig dienen te worden gedekt dat deze 
geen bedreiging vormen voor de 
financiering en de succesvolle 
tenuitvoerlegging van andere 
beleidsmaatregelen van de Unie die ertoe 
bijdragen de doelstellingen van de Europa 
2020-strategie te bereiken;

autonome en breed opgezette meerjarige 
begroting, terwijl verbetering van het 
beheer van breedschalige industriële 
projecten onder de regels van de EU-
verdragen moet blijven vallen; wijst erop 
dat eventuele kostenoverschrijdingen bij de 
tenuitvoerlegging van deze projecten 
zodanig dienen te worden gedekt dat deze 
geen bedreiging vormen voor de 
financiering en de succesvolle 
tenuitvoerlegging van andere 
beleidsmaatregelen van de Unie die ertoe 
bijdragen de doelstellingen van de Europa 
2020-strategie te bereiken;

Or. en

Amendement 30
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept het strategische belang van 
grootschalige infrastructuurprojecten (zoals 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES) voor 
het toekomstige concurrentievermogen van 
de EU en voor de versterking van de 
industrie in de EU; is van oordeel dat 
financiering van de industrie in de EU-
begroting veilig moet worden gesteld op 
basis van een volledig autonome en breed 
opgezette meerjarige begroting, terwijl 
verbetering van het beheer van 
industriesectoren onder de regels van de 
EU-verdragen moet blijven vallen; wijst 
erop dat eventuele kostenoverschrijdingen 
bij de tenuitvoerlegging van deze projecten 
zodanig dienen te worden gedekt dat deze 
geen bedreiging vormen voor de 
financiering en de succesvolle 
tenuitvoerlegging van andere 
beleidsmaatregelen van de Unie die ertoe 
bijdragen de doelstellingen van de Europa 
2020-strategie te bereiken;

6. onderstreept het strategische belang van 
grootschalige infrastructuurprojecten (zoals 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES) voor 
het toekomstige concurrentievermogen van 
de EU en voor de versterking van de 
industrie in de EU; is van oordeel dat 
financiering van de industrie in de EU-
begroting veilig moet worden gesteld op 
basis van een volledig autonome en breed 
opgezette meerjarige begroting, terwijl 
verbetering van het beheer van 
industriesectoren onder de regels van de 
EU-verdragen moet blijven vallen; wijst 
erop dat eventuele kostenoverschrijdingen 
bij de tenuitvoerlegging van deze projecten 
zodanig dienen te worden gedekt dat deze 
geen bedreiging vormen voor de 
financiering en de succesvolle 
tenuitvoerlegging van andere 
beleidsmaatregelen van de Unie die ertoe 
bijdragen de doelstellingen van de Europa 
2020-strategie te bereiken; benadrukt de 
noodzaak het budget voor ITER weer bij 
het budget voor Horizon 2020 onder te 
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brengen om een consequente financiering 
van dit cruciale onderzoekproject te 
garanderen;

Or. en

Amendement 31
Edit Herczog

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept het strategische belang van 
grootschalige infrastructuurprojecten (zoals 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES) voor 
het toekomstige concurrentievermogen van 
de EU en voor de versterking van de 
industrie in de EU; is van oordeel dat
financiering van de industrie in de EU-
begroting veilig moet worden gesteld op 
basis van een volledig autonome en breed 
opgezette meerjarige begroting, terwijl 
verbetering van het beheer van 
industriesectoren onder de regels van de 
EU-verdragen moet blijven vallen; wijst 
erop dat eventuele kostenoverschrijdingen 
bij de tenuitvoerlegging van deze projecten 
zodanig dienen te worden gedekt dat deze 
geen bedreiging vormen voor de 
financiering en de succesvolle 
tenuitvoerlegging van andere 
beleidsmaatregelen van de Unie die ertoe 
bijdragen de doelstellingen van de Europa 
2020-strategie te bereiken;

6. onderstreept het strategische belang van 
grootschalige infrastructuurprojecten (zoals 
ITER, Galileo, Egnos, GMES) voor het 
toekomstige concurrentievermogen van de 
EU en voor de versterking van de industrie 
in de EU; is van oordeel dat financiering 
van de industrie in de EU-begroting veilig 
moet worden gesteld op basis van een 
volledig autonome en breed opgezette 
meerjarige begroting, terwijl verbetering 
van het beheer van industriesectoren onder 
de regels van de EU-verdragen moet 
blijven vallen; wijst erop dat eventuele 
kostenoverschrijdingen bij de 
tenuitvoerlegging van deze projecten 
zodanig dienen te worden gedekt dat deze 
geen bedreiging vormen voor de 
financiering en de succesvolle 
tenuitvoerlegging van andere 
beleidsmaatregelen van de Unie die ertoe 
bijdragen de doelstellingen van de Europa 
2020-strategie te bereiken;

Or. en

Amendement 32
Kent Johansson

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept het strategisch belang van 6. onderstreept het strategisch belang van



AM\911739NL.doc 25/32 PE494.802v01-00

NL

grootschaligeinfrastructuurprojecten (zoals 
ITER, Galileo,GLONASS, GMES) voor 
het toekomstige concurrentievermogen van 
de EU en voor de versterking van de 
industrie in de EU; is van oordeel dat 
financiering van de industrie in de EU-
begroting veilig moet worden gesteld op 
basis van een volledig autonome en breed 
opgezette meerjarige begroting, terwijl 
verbetering van het beheer van 
industriesectoren onder de regels van de 
EU-verdragen moet blijven vallen; wijst 
erop dat eventuele kostenoverschrijdingen 
bij de tenuitvoerlegging van deze projecten 
zodanig dienen te worden gedekt dat dit 
geen bedreiging vormt voor de financiering 
en de succesvolle tenuitvoerlegging van 
andere beleidsmaatregelen van de Unie die 
ertoe bijdragen de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie te bereiken.

grootschaligeinfrastructuurprojecten (zoals 
Galileo,Glonass, GMES) voor het 
toekomstige concurrentievermogen van de 
EU en voor de versterking van de industrie 
in de EU. is van oordeel dat financiering 
van de industrie in de EU-begroting veilig 
moet worden gesteld op basis van een 
volledig autonome en breed opgezette 
meerjarige begroting, terwijl verbetering 
van het beheer van industriesectoren onder 
de regels van de EU-verdragen moet 
blijven vallen. wijst erop dat eventuele 
kostenoverschrijdingen bij de 
tenuitvoerlegging van deze projecten 
zodanig dienen te worden gedekt dat dit 
geen bedreiging vormt voor de financiering 
en de succesvolle tenuitvoerlegging van 
andere beleidsmaatregelen van de Unie die 
ertoe bijdragen de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie te bereiken.

Or. sv

Amendement 33
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat er in de huidige 
context van bezuinigingen op 
overheidsuitgaven een grote behoefte is 
aan het hefboomeffect van andere 
financieringsbronnen om de 
langetermijninvesteringen te kunnen doen 
die nodig zijn om de Europa 2020-strategie 
uit te voeren; is ervan overtuigd dat de 
Europese toegevoegde waarde met name 
daar ontstaat waar steun wordt geboden 
aan langetermijnprogramma's met een 
hoog risico en hoge kosten, die buiten het 
bereik van individuele lidstaten liggen; 
dringt dan ook aan op EU-activiteiten om 
de investeringsrisico's van grootschalige 
projecten terug te dringen en in heel 

7. is van mening dat er in de huidige 
context van bezuinigingen op 
overheidsuitgaven een grote behoefte is 
aan het hefboomeffect van andere 
financieringsbronnen om de 
langetermijninvesteringen te kunnen doen 
die nodig zijn om de Europa 2020-strategie 
uit te voeren; is er ten zeerste van 
overtuigd dat de Europese toegevoegde 
waarde met name daar ontstaat waar steun 
wordt geboden aan programma's die buiten 
het bereik van individuele lidstaten liggen; 
dringt dan ook aan op EU-activiteiten om 
de investeringsrisico's van grootschalige 
projecten terug te dringen en in heel 
Europa investeringen in energie- en ICT-
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Europa investeringen in energie- en ICT-
infrastructuur te ontwikkelen; neemt in dit 
opzicht met voldoening kennis van de 
lancering van de proeffase 2012-2013 van 
de EU-projectobligaties en het voorstel van 
de Commissie inzake de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen (Connecting Europa Facility 
- CEF) als eerste stappen in de juiste 
richting;

infrastructuur te ontwikkelen; neemt in dit 
opzicht met voldoening kennis van de 
lancering van de proeffase 2012-2013 van 
de EU-projectobligaties en het voorstel van 
de Commissie inzake de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen (Connecting Europa Facility 
- CEF) als eerste stappen in de juiste 
richting; verzoekt de Commissie in het 
kader van de CEF ten minste twee derde 
van de middelen voor investeringen in 
energie toe te wijzen aan duurzame 
energieprojecten, zoals energie-efficiëntie 
en slimme netwerken;

Or. en

Amendement 34
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat er in de huidige
context van bezuinigingen op 
overheidsuitgaven een grote behoefte is 
aan het hefboomeffect van andere 
financieringsbronnen om de 
langetermijninvesteringen te kunnen doen 
die nodig zijn om de Europa 2020-strategie 
uit te voeren; is ervan overtuigd dat de 
Europese toegevoegde waarde met name 
daar ontstaat waar steun wordt geboden 
aan langetermijnprogramma's met een 
hoog risico en hoge kosten, die buiten het 
bereik van individuele lidstaten liggen; 
dringt dan ook aan op EU-activiteiten om 
de investeringsrisico's van grootschalige 
projecten terug te dringen en in heel 
Europa investeringen in energie- en ICT-
infrastructuur te ontwikkelen; neemt in dit 
opzicht met voldoening kennis van de 
lancering van de proeffase 2012-2013 van 
de EU-projectobligaties en het voorstel van 
de Commissie inzake de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen (Connecting Europa Facility 

7. is van mening dat er in de huidige
context van bezuinigingen op 
overheidsuitgaven een grote behoefte is 
aan het hefboomeffect van andere 
financieringsbronnen om de 
langetermijninvesteringen te kunnen doen 
die nodig zijn om de Europa 2020-strategie 
uit te voeren; is ervan overtuigd dat de 
Europese toegevoegde waarde met name 
daar ontstaat waar steun wordt geboden 
aan programma's die buiten het bereik van 
individuele lidstaten liggen; dringt dan ook 
aan op EU-activiteiten om de 
investeringsrisico's van grootschalige 
projecten terug te dringen en in heel 
Europa onder andere investeringen in 
energie- en ICT-infrastructuur te 
ontwikkelen; neemt in dit opzicht met 
voldoening kennis van de lancering van de 
proeffase 2012-2013 van de EU-
projectobligaties en het voorstel van de 
Commissie inzake de financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen (Connecting 
Europa Facility - CEF) als eerste stappen in 
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- CEF) als eerste stappen in de juiste
richting; 

deze richting; stelt voor dat de Commissie 
het cumulatieve effect van een nieuwe of 
gewijzigde wetgeving op 
langetermijninvesteringen door de privé-
sector aan toezicht en evaluatie 
onderwerpt en ervoor zorgt dat 
belemmeringen voor investeringen 
dringend worden aangepakt;

Or. en

Amendement 35
Kent Johansson

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat er in de huidige 
context van bezuinigingen op 
overheidsuitgaven een grote behoefte is 
aan het hefboomeffect van andere 
financieringsbronnen om de 
langetermijninvesteringen te kunnen doen 
die nodig zijn om de Europa 2020-strategie 
uit te voeren; is er ten zeerste van 
overtuigd dat de Europese toegevoegde 
waarde met name daar ontstaat waar steun 
wordt geboden aan 
langetermijnprogramma's met een hoog 
risico en hoge kosten, die buiten het bereik 
van individuele lidstaten liggen; dringt dan 
ook aan op EU-activiteiten om de 
investeringsrisico's van grootschalige 
projecten terug te dringen en in heel 
Europa investeringen in energie- en ICT-
infrastructuur te ontwikkelen. neemt in dit 
opzicht met voldoening kennis van de 
lancering van de proeffase 2012-2013 van 
de EU-projectobligaties en het 
Commissievoorstel inzake Europese 
verbindingen, als eerste stappen in de juiste 
richting;

7.s van mening dat er in de huidige context 
van bezuinigingen op overheidsuitgaven 
een grote behoefte is aan het 
hefboomeffect van andere 
financieringsbronnen om de 
langetermijninvesteringen te kunnen doen 
die nodig zijn om de Europa 2020-strategie 
uit te voeren; is er ten zeerste van 
overtuigd dat de Europese toegevoegde 
waarde met name daar ontstaat waar steun 
wordt geboden aan 
langetermijnprogramma's met een hoog 
risico en hoge kosten, die buiten het bereik 
van individuele lidstaten liggen;dringt dan 
ook aan op EU-activiteiten om de 
investeringsrisico's van grootschalige 
projecten terug te dringen en in heel 
Europa investeringen in energie- en ICT-
infrastructuur te ontwikkelen; neemt in dit 
opzicht met voldoening kennis van de 
lancering van de proeffase 2012-2013 van 
het EU-projectobligatiesinitiatief en het 
Commissievoorstel inzake Europese 
verbindingen, als de eerste stappen in de 
juiste richting; onderstreept het belang van 
de ter beschikkingstelling van voldoende 
middelen voor CEF om de 
tenuitvoerlegging daarvan veilig te stellen, 
niet in de laatste plaats om de 
energievoorziening in Europa te 
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verzekeren en om binnen de EU een 
energiemarkt te verwezenlijken met 
diversificatie van verschillende 
voorzieningsbronnen en om bij te dragen 
aan een duurzame ontwikkeling;

Or. sv

Amendement 36
Kent Johansson

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. Het Europees Parlement is van 
oordeel dat projecten die tot groeiende 
onzekerheid leiden over 
financieringsbehoeften voor lidstaten niet 
gefinancierd mogen worden door de EU-
begroting.

Or. sv

Amendement 37
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is evenwel van oordeel dat er grondiger 
moet worden nagedacht over de wijze
waarop langetermijninvesteringen in de 
EU kunnen worden gesteund; onderstreept 
dat er financiële risicodelingsinstrumenten 
moeten worden ontwikkeld en uitgewerkt
die zijn gebaseerd op de EU-begroting, 
waarmee de financiering van investeringen 
in prioritaire sectoren wordt gefaciliteerd, 
en die een bredere en gevarieerdere reeks 
projecten met uiteenlopende risico's 
omvatten (een benadering in de vorm van 
een "projectenportefeuille"); is ervan 
overtuigd dat moet worden gestreefd naar 
synergie en complementariteit tussen EU-

8. is evenwel van oordeel dat grondiger 
moet worden beoordeeld op welke wijze 
langetermijninvesteringen in de EU kunnen 
worden gesteund; onderstreept dat 
financiële risicodelingsinstrumenten die 
zijn gebaseerd op de EU-begroting, 
waarmee de financiering van investeringen 
in prioritaire sectoren wordt gefaciliteerd, 
en die een bredere en gevarieerdere reeks 
projecten met uiteenlopende risico's 
omvatten (een benadering in de vorm van 
een "projectenportefeuille"), met het oog 
op een mogelijk beter gebruik daarvan 
nader moeten worden bestudeerd en 
geëvalueerd; is ervan overtuigd dat moet 
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regelingen en nationale regelingen teneinde 
het groeipotentieel van dergelijke 
instrumenten optimaal te benutten; wijst 
erop dat deze instrumenten moeten zijn 
gegrondvest op duidelijke en transparante 
criteria wat betreft de subsidiabiliteit en 
selectie van projecten;

worden gestreefd naar synergie en 
complementariteit tussen EU-regelingen en 
nationale regelingen teneinde het 
groeipotentieel van dergelijke instrumenten 
optimaal te benutten; wijst erop dat deze 
instrumenten moeten zijn gegrondvest op 
duidelijke en transparante criteria wat 
betreft de subsidiabiliteit en selectie van 
projecten;

Or. en

Amendement 38
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. wijst er met nadruk op dat herinvestering 
van inkomsten (terugvloeiende middelen) 
het beginsel moet zijn dat voor alle
innoverende financiële instrumenten geldt; 
onderstreept dat dit 
renouvelleringsbeginsel niet alleen 
besparingen op overheidsmiddelen 
oplevert, maar ook het hefboomeffect en 
het multiplicatoreffect van deze 
instrumenten vergroot, waardoor 
uiteindelijk een hoger niveau van 
investeringen in de economie wordt 
gewaarborgd;

9. wijst er met nadruk op dat herinvestering 
van inkomsten (terugvloeiende middelen) 
een nuttig beginsel kan blijken dat voor 
alle innoverende financiële instrumenten 
geldt; onderstreept dat dit 
renouvelleringsbeginsel niet alleen 
besparingen op overheidsmiddelen 
oplevert, maar ook het hefboomeffect en 
het multiplicatoreffect van deze 
instrumenten vergroot, waardoor 
uiteindelijk een hoger niveau van 
investeringen in de economie wordt 
gewaarborgd;

Or. en

Amendement 39
Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. onderstreept dat interoperabiliteit en 
synergie tussen de specifieke programma's 
(zoals Horizon 2020, COSME, CEF) en het 
cohesiebeleid moeten worden 

10. onderstreept dat interoperabiliteit en 
synergie tussen de specifieke programma's 
(zoals Horizon 2020, COSME, CEF) en het
cohesiebeleid moeten worden 
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gestimuleerd; is ervan overtuigd dat 
cumulatieve of gecombineerde financiering 
dient te worden aangemoedigd, teneinde 
tot een maximaal gebruik van beschikbare 
EU-middelen in alle EU-lidstaten te komen 
– en daarmee tot hun participatie in alle
specifieke programma's, en een 
evenwichtigere economische ontwikkeling 
op het grondgebied van de EU als geheel te 
bewerkstelligen;

gestimuleerd; is ervan overtuigd dat 
cumulatieve of gecombineerde financiering 
dient te worden aangemoedigd, teneinde 
tot een maximaal gebruik van beschikbare 
EU-middelen in alle EU-lidstaten te komen 
– en daarmee tot hun participatie in alle 
specifieke programma's, en een 
evenwichtigere economische ontwikkeling 
op het grondgebied van de EU als geheel te 
bewerkstelligen; benadrukt echter dat het 
cohesiebeleid niet mag worden beschouwd 
als een vervanging voor voldoende 
financiering van specifieke programma's; 
is van mening dat het cohesiebeleid acties 
zoals energie-efficiëntie als aanvullende 
financieringsvorm kan steunen, maar 
alleen wanneer deze programma's de 
convergentiedoelstellingen van het 
cohesiebeleid bevorderen;

Or. en

Amendement 40
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. onderstreept dat interoperabiliteit en 
synergie tussen de specifieke programma's 
(zoals Horizon 2020, COSME, CEF) en het 
cohesiebeleid moeten worden 
gestimuleerd; is ervan overtuigd dat 
cumulatieve of gecombineerde financiering 
dient te worden aangemoedigd, teneinde 
tot een maximaal gebruik van beschikbare 
EU-middelen in alle EU-lidstaten te komen 
– en daarmee tot hun participatie in alle 
specifieke programma's, en een 
evenwichtigere economische ontwikkeling 
op het grondgebied van de EU als geheel te 
bewerkstelligen;

10. onderstreept dat interoperabiliteit en 
synergie tussen de specifieke programma's 
(zoals Horizon 2020, COSME, CEF) en het 
cohesiebeleid moeten worden 
gestimuleerd; is ervan overtuigd dat 
cumulatieve of gecombineerde financiering 
dient te worden aangemoedigd, teneinde 
tot een maximaal gebruik van beschikbare 
EU-middelen in alle EU-lidstaten te komen 
– en daarmee tot hun participatie in alle 
specifieke programma's, en een 
evenwichtigere economische ontwikkeling 
op het grondgebied van de EU als geheel te 
bewerkstelligen; verzoekt de Commissie en 
de Raad het niveau van de structurele 
financiering waarvan de lidstaten gebruik 
kunnen maken om de energie-efficiëntie 
met name op het gebied van huisvesting te 
verbeteren, aanzienlijk te verhogen;
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Or. ro

Amendement 41
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. onderstreept dat interoperabiliteit en 
synergie tussen de specifieke programma's 
(zoals Horizon 2020, COSME, CEF) en 
het cohesiebeleid moeten worden 
gestimuleerd; is ervan overtuigd dat 
cumulatieve of gecombineerde financiering 
dient te worden aangemoedigd, teneinde 
tot een maximaal gebruik van beschikbare 
EU-middelen in alle EU-lidstaten te komen 
– en daarmee tot hun participatie in alle 
specifieke programma's, en een 
evenwichtigere economische ontwikkeling 
op het grondgebied van de EU als geheel te 
bewerkstelligen;

10. onderstreept dat interoperabiliteit en 
synergie tussen het cohesiebeleid en de 
specifieke programma's (zoals Horizon 
2020, COSME, CEF) moeten worden 
gestimuleerd; is ervan overtuigd dat 
cumulatieve of gecombineerde financiering 
dient te worden aangemoedigd, teneinde 
tot een maximaal gebruik van beschikbare 
EU-middelen in alle EU-lidstaten te komen 
– en daarmee tot hun participatie in alle 
specifieke programma's, en een 
evenwichtigere economische ontwikkeling 
op het grondgebied van de EU als geheel te 
bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 42
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. onderstreept dat interoperabiliteit en 
synergie tussen de specifieke programma's 
(zoals Horizon 2020, COSME, CEF) en het 
cohesiebeleid moeten worden 
gestimuleerd; is ervan overtuigd dat 
cumulatieve of gecombineerde financiering 
dient te worden aangemoedigd, teneinde 
tot een maximaal gebruik van beschikbare 
EU-middelen in alle EU-lidstaten te komen 
– en daarmee tot hun participatie in alle 
specifieke programma's, en een 
evenwichtigere economische ontwikkeling 

onderstreept dat duurzaamheid,
interoperabiliteit en synergie tussen de 
specifieke programma's (zoals Horizon 
2020, COSME, CEF) en het cohesiebeleid 
mogelijk moeten worden gemaakt en meer 
gestimuleerd; is ervan overtuigd dat 
cumulatieve of gecombineerde financiering 
dient te worden aangemoedigd, teneinde 
tot een maximaal gebruik van beschikbare 
EU-middelen in alle EU-lidstaten te komen 
– en daarmee tot hun participatie in alle 
specifieke programma's, en een
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op het grondgebied van de EU als geheel te 
bewerkstelligen;

evenwichtigere economische ontwikkeling 
op het grondgebied van de EU als geheel te 
bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 43
Paul Rübig

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. onderstreept met name dat het 
programma "Erasmus voor jonge 
ondernemers" binnen het meerjarig 
financieel kader 2014-2020 verder moet 
worden gefinancierd; wijst erop dat het 
programma ten doel heeft 
ondernemerschap in Europa, de 
uitwisseling van kennis en modellen voor 
goede praktijken alsook het vormen van 
doeltreffende netwerken te bevorderen;

Or. de

Amendement 44
Amalia Sartori

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. onderstreept dat een verhoging van 
de operationele begroting vergezeld moet 
gaan van een passende verhoging van de 
huishoudelijke begroting om succesvolle 
uitvoering van EU-programma's te 
garanderen;

Or. en


