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Amendement 1
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het ten zeerste dat de Raad 38 
miljard EUR heeft gekort op rubriek 1a, 
waaruit belangrijk EU-beleid op het gebied 
van innovatie, onderzoek, infrastructuur, 
kmo's, jeugd en onderwijs wordt 
gefinancierd dat nodig is om de huidige 
economische crisis en grote 
maatschappelijke uitdagingen aan te 
pakken; is van mening dat via een 
passende plafonnering van de GLB-
betalingen extra begrotingsmiddelen voor 
rubriek 1a zouden kunnen worden 
vrijgemaakt;

2. betreurt het ten zeerste dat de Raad 38 
miljard EUR heeft gekort op rubriek 1a, 
waaruit belangrijk EU-beleid op het gebied 
van innovatie, onderzoek, infrastructuur, 
kmo's, jeugd en onderwijs wordt 
gefinancierd dat nodig is om de huidige 
economische crisis en grote 
maatschappelijke uitdagingen aan te 
pakken; benadrukt dat kredieten onder 
rubriek 1a kunnen bijdragen aan de 
verwezenlijking van prioritair beleid van
de EU, bijvoorbeeld op het gebied van 
werkloosheidsbestrijding, industrieel 
beleid, onderzoek en innovatie, en 
energie;

Or. ro

Amendement 2
Paul Rübig

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het ten zeerste dat de Raad 38 
miljard EUR heeft gekort op rubriek 1a, 
waaruit belangrijk EU-beleid op het gebied 
van innovatie, onderzoek, infrastructuur, 
kmo's, jeugd en onderwijs wordt 
gefinancierd dat nodig is om de huidige 
economische crisis en grote 
maatschappelijke uitdagingen aan te 
pakken; is van mening dat via een 
passende plafonnering van de GLB-
betalingen extra begrotingsmiddelen voor 

2. betreurt het ten zeerste dat de Raad 38 
miljard EUR heeft gekort op rubriek 1a, 
waaruit belangrijk EU-beleid op het gebied 
van innovatie, onderzoek, infrastructuur, 
kmo's, jeugd en onderwijs wordt 
gefinancierd dat nodig is om de huidige 
economische crisis en grote 
maatschappelijke uitdagingen aan te 
pakken; is van mening dat het vrijmaken 
van extra begrotingsmiddelen voor rubriek 
1a mogelijk gemaakt zou moeten worden;
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rubriek 1a zouden kunnen worden 
vrijgemaakt;

Or. de

Amendement 3
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wenst een globaal overzicht te 
ontvangen van de kredieten uit de periode 
2007-2013, in het bijzonder uit het jaar 
2013, die ongebruikt zijn gebleven; vraagt 
de Commissie daartoe een financiële 
verklaring op te stellen over de 
afwikkeling van betalingskredieten 
binnen de huidige financiële 
vooruitzichten 2007-2013, waarin zij het 
volgende aangeeft: de geraamde en 
vastgelegde bedragen voor de periode 
2007-2012; de niet-afgewikkelde bedragen 
in vergelijking met de geraamde 
bedragen; de nog vast te leggen bedragen, 
en alle financiële informatie inzake het 
gebruik van betalingskredieten;

Or. fr

Amendement 4
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de begrotingsautoriteiten 
de grootst mogelijke flexibiliteit vast te 
leggen, zodat ongebruikte jaarlijkse 
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kredieten kunnen worden besteed aan de 
programma's onder rubriek 1a, in het 
bijzonder Horizon 2020, COSME en de 
Connecting Europe-faciliteit;

Or. en

Amendement 5
Edit Herczog

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is sterk gekant tegen elke poging om 
door middel van herschikking van rubriek 
1a de benodigde middelen te verkrijgen 
voor het dekken van eventuele 
toekomstige, niet-gehonoreerde 
betalingsaanvragen van het eerste 
begrotingsjaar van het volgende MFK; 

Or. en

Amendement 6
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt aan op een ambitieuze toewijzing
van middelen aan het Horizon 2020-
programma; is fel gekant tegen elk voorstel 
waarin de maxima voor 2014 lager zijn dan 
in 2013; verzoekt de Commissie specifieke 
begrotingslijnen in te voeren voor het mkb-
instrument en de programma's Wetenschap 
in de maatschappij en Verbreding van de 
participatie, alsmede voor het vervolg op 
het CIP-programma's eco-innovatie en 

3. herinnert de Raad eraan dat hij heeft 
verklaard dat de financiële middelen voor 
het Horizon 2020-programma een reële 
groei moeten vertonen ten opzichte van 
2013; dringt daarom aan op een 
ambitieuze toewijzing van middelen aan 
het Horizon 2020-programma en is fel 
gekant tegen elk voorstel waarin de 
maxima voor 2014 lager zijn dan in 2013; 
verzoekt de Commissie specifieke 
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intelligente energie - Europa; begrotingslijnen in te voeren voor het mkb-
instrument en de programma's Wetenschap 
in de maatschappij en Verbreding van de 
participatie, alsmede voor het vervolg op 
het CIP-programma's eco-innovatie en 
intelligente energie - Europa;

Or. en

Amendement 7
Kent Johansson

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt aan op een ambitieuze toewijzing 
van middelen aan het Horizon 2020-
programma; is fel gekant tegen elk voorstel 
waarin de maxima voor 2014 lager zijn dan 
in 2013; verzoekt de Commissie specifieke 
begrotingslijnen in te voeren voor het 
mkb-instrument en de programma's 
Wetenschap in de maatschappij en 
Verbreding van de participatie, alsmede 
voor het vervolg op het CIP-programma's 
eco-innovatie en intelligente energie -
Europa;

3. dringt aan op een ambitieuze toewijzing 
van middelen aan het Horizon 2020-
programma; is fel gekant tegen elk voorstel 
waarin de maxima voor 2014 lager zijn dan 
in 2013; verzoekt de Commissie een 
specifieke begroting in te voeren voor het 
mkb-instrument en specifieke 
begrotingslijnen voor de programma's 
Wetenschap in de maatschappij en 
Verbreding van de participatie, alsmede 
voor het vervolg op het CIP-programma's 
eco-innovatie en intelligente energie -
Europa;

Or. en

Amendement 8
Kent Johansson

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. dringt aan op één enkele toewijzing 
van middelen aan het Europese Instituut 
voor innovatie en technologie, zodat 



AM\936908NL.doc 7/12 PE510.847v01-00

NL

belanghebbenden binnen de kennis- en
innovatiegemeenschappen over een 
stabiel en voorspelbaar investeringskader 
beschikken;

Or. en

Amendement 9
Kent Johansson

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. dringt aan op een ambitieuze 
toewijzing van middelen aan het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie, 
zodat de voor de geplande nieuwe kennis-
en innovatiegemeenschappen 
noodzakelijke kritische massa bereikt kan 
worden;

Or. en

Amendement 10
Paul Rübig

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat de problemen waarmee 
het mkb te kampen heeft, moeten worden 
aangepakt met behulp van een ambitieus 
COSME-programma; verzoekt, aangezien 
het verkrijgen van financiering bijzonder 
lastig is, om toewijzing van ten minste 
60% van het COSME-budget aan de 
financiële instrumenten;

5. onderstreept dat de problemen waarmee 
het mkb te kampen heeft, moeten worden 
aangepakt met behulp van een ambitieus 
COSME-programma; verzoekt, aangezien 
het verkrijgen van financiering bijzonder 
lastig is, om toewijzing van ten minste 
60% van het COSME-budget aan de 
financiële instrumenten; verlangt dat het 
MFK middelen blijft vrijmaken voor de 
programma's voor microfinanciering 
(bijvoorbeeld Progress, JASMINE); 
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verlangt tevens dat de bestaande en 
toekomstige instrumenten ter bevordering 
van ondernemerschap nauwer in verband 
met elkaar moeten staan, zoals het 
Europees Sociaal Fonds, het Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering, de 
Garantie voor de jeugd en Erasmus voor 
jonge ondernemers, zodat op nationaal en 
lokaal niveau stimulansen en synergie tot 
stand gebracht kunnen worden;

Or. de

Amendement 11
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat de problemen waarmee 
het mkb te kampen heeft, moeten worden 
aangepakt met behulp van een ambitieus 
COSME-programma; verzoekt, aangezien 
het verkrijgen van financiering bijzonder 
lastig is, om toewijzing van ten minste 
60% van het COSME-budget aan de 
financiële instrumenten;

5. onderstreept dat de problemen waarmee 
het mkb te kampen heeft, moeten worden 
aangepakt met behulp van een ambitieus 
COSME-programma; meent dat het nu 
voorgestelde financieringsniveau 
onvoldoende is en bekrachtigt het 
standpunt van het Parlement om het 
bedrag dat in het kader van de MFK-
periode aan het programma is toegewezen 
te verdubbelen; verzoekt, aangezien het 
verkrijgen van financiering bijzonder lastig 
is, om toewijzing van ten minste 60% van 
het COSME-budget aan de financiële 
instrumenten;

Or. en

Amendement 12
Edit Herczog

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat de problemen waarmee 
het mkb te kampen heeft, moeten worden 
aangepakt met behulp van een ambitieus 
COSME-programma; verzoekt, aangezien 
het verkrijgen van financiering bijzonder 
lastig is, om toewijzing van ten minste 
60% van het COSME-budget aan de 
financiële instrumenten;

5. onderstreept dat de problemen waarmee 
het mkb te kampen heeft, moeten worden 
aangepakt met behulp van een ambitieus 
COSME-programma; verzoekt, aangezien 
het verkrijgen van financiering bijzonder 
lastig is, om toewijzing van ten minste 
60% van het COSME-budget aan de 
effectiefste financiële instrumenten;

Or. en

Amendement 13
Edit Herczog

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. blijft erbij dat de grote 
infrastructuurprojecten van de EU (zoals 
Galileo en Copernicus) buiten de MFK-
begroting moeten worden gefinancierd, en 
stelt dat er geen EU-gelden mogen 
worden gebruikt ter dekking van 
bijkomende kostenoverschrijdingen of ter 
dekking van de kosten van het ITER-
project;

6. blijft erbij dat de grote 
infrastructuurprojecten van de EU (zoals 
Galileo en Copernicus) en het ITER-
project buiten de MFK-plafonds moeten 
worden gefinancierd om ervoor te zorgen 
dat de financiering en succesvolle 
uitvoering van ander EU-beleid, vooral op 
onderzoeksgebied, geen gevaar mogen 
lopen door eventuele 
kostenoverschrijdingen, terwijl de 
volledige bevoegdheden van beide takken 
van de begrotingsautoriteit behouden 
blijven; meent dat de financiering in 
vastleggingskredieten in de MFK-
verordening moet worden afgeschermd op 
basis van de totale vast te stellen kosten, 
zodat de financiering van deze projecten 
veiliggesteld kan worden zonder dat 
andere prioriteiten van de EU, zoals 
Horizon 2020 of het Erasmus-
programma, in gevaar komen;

Or. en
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Amendement 14
Paul Rübig

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. blijft erbij dat de grote 
infrastructuurprojecten van de EU (zoals 
Galileo en Copernicus) buiten de MFK-
begroting moeten worden gefinancierd, en 
stelt dat er geen EU-gelden mogen 
worden gebruikt ter dekking van 
bijkomende kostenoverschrijdingen of ter 
dekking van de kosten van het ITER-
project;

6. blijft erbij dat de financiële kaders van 
grote infrastructuurprojecten van de EU 
(zoals Galileo, Copernicus en ITER) de 
MFK-plafonds moeten overschrijden, 
zodat, indien noodzakelijk, extra middelen 
vrijgemaakt kunnen worden door de 
lidstaten;

Or. de

Amendement 15
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. blijft erbij dat de grote 
infrastructuurprojecten van de EU (zoals 
Galileo en Copernicus) buiten de MFK-
begroting moeten worden gefinancierd, en 
stelt dat er geen EU-gelden mogen 
worden gebruikt ter dekking van 
bijkomende kostenoverschrijdingen of ter 
dekking van de kosten van het ITER-
project;

6. blijft erbij dat de grote 
infrastructuurprojecten van de EU (zoals 
Galileo, ITER en Copernicus) buiten de 
MFK-plafonds moeten worden 
gefinancierd, en stelt dat de financiering 
en succesvolle uitvoering van andere EU-
programma's geen gevaar mag lopen door 
mogelijke kostenoverschrijdingen van 
deze grootschalige projecten;

Or. en

Amendement 16
Jens Rohde, Kent Johansson
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. blijft erbij dat de grote 
infrastructuurprojecten van de EU (zoals 
Galileo en Copernicus) buiten de MFK-
begroting moeten worden gefinancierd, en 
stelt dat er geen EU-gelden mogen 
worden gebruikt ter dekking van 
bijkomende kostenoverschrijdingen of ter 
dekking van de kosten van het ITER-
project;

6. blijft erbij dat de grote 
infrastructuurprojecten van de EU (zoals 
Galileo, ITER en Copernicus) buiten de 
MFK-plafonds moeten worden 
gefinancierd, en stelt dat de financiering 
en succesvolle uitvoering van andere EU-
programma's geen gevaar mag lopen door 
mogelijke kostenoverschrijdingen van 
deze grootschalige projecten;

Or. en

Amendement 17
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. blijft erbij dat de grote 
infrastructuurprojecten van de EU (zoals 
Galileo en Copernicus) buiten de MFK-
begroting moeten worden gefinancierd, en 
stelt dat er geen EU-gelden mogen worden 
gebruikt ter dekking van bijkomende 
kostenoverschrijdingen of ter dekking van 
de kosten van het ITER-project;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 18
Edit Herczog

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat de uitvoering van de 
EU 2020-strategie een betere bestuurs- en 
uitgavencoördinatie tussen de EU en de 
lidstaten vereist; dringt aan op een 
optimaal gebruik van de bestaande EU-
financiering, waarbij de nadruk moet 
liggen op Europese toegevoegde waarde, 
doeltreffende stroomlijning en 
hefboomeffecten; wenst dat in het kader 
van het Europese semester wordt gekeken 
naar de investeringen in onderzoek, 
innovatie, het industriebeleid en het mkb.

7. is van mening dat de uitvoering van de 
EU 2020-strategie een betere bestuurs- en 
uitgavencoördinatie tussen de EU en de 
lidstaten vereist; dringt aan op een 
optimaal gebruik van de bestaande EU-
financiering, waarbij de nadruk moet 
liggen op Europese toegevoegde waarde, 
doeltreffende stroomlijning en 
hefboomeffecten, met inbegrip van 
correcte en onmiddellijke 
tenuitvoerlegging in de lidstaten; wenst 
dat in het kader van het Europese semester 
wordt gekeken naar de investeringen in 
onderzoek, innovatie, het industriebeleid,
het mkb, energie en ICT-infrastructuur.

Or. en

Amendement 19
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat de uitvoering van de 
EU 2020-strategie een betere bestuurs- en 
uitgavencoördinatie tussen de EU en de 
lidstaten vereist; dringt aan op een 
optimaal gebruik van de bestaande EU-
financiering, waarbij de nadruk moet 
liggen op Europese toegevoegde waarde, 
doeltreffende stroomlijning en 
hefboomeffecten; wenst dat in het kader 
van het Europese semester wordt gekeken 
naar de investeringen in onderzoek, 
innovatie, het industriebeleid en het mkb.

7. is van mening dat de uitvoering van de 
EU 2020-strategie een betere bestuurs- en 
uitgavencoördinatie tussen de EU, de 
lidstaten en de regio's vereist; dringt aan 
op een optimaal gebruik van de bestaande 
EU-financiering, waarbij de nadruk moet 
liggen op Europese toegevoegde waarde, 
doeltreffende stroomlijning en 
hefboomeffecten; wenst dat in het kader 
van het Europese semester wordt gekeken 
naar de investeringen in onderzoek, 
innovatie, het industriebeleid en het mkb.

Or. fr


