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Amendement 1
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Titel van het verslag

Ontwerpresolutie Amendement

over Investeren in de toekomst: een nieuw 
meerjarig financieel kader (MFK) voor een 
concurrerend, duurzaam en 
integratiegericht Europa

over Investeren in de toekomst: een nieuw 
meerjarig financieel kader (MFK) voor een 
slim, duurzaam en integratiegericht Europa

Or. en

Amendement 2
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias namens de 
ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op artikel 11 van het VWEU, 
volgens hetwelk de instellingen van de 
Unie verplicht zijn de eisen inzake 
milieubescherming te integreren in de 
omschrijving en uitvoering van het beleid 
en het optreden van de Unie, in het 
bijzonder met het oog op het bevorderen 
van duurzame ontwikkeling,

Or. en

Amendement 3
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Visum 2 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op de drie transversale bepalingen 
van de artikelen 8, 9 en 10 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en op artikel 11 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie, 

Or. en

Amendement 4
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Charles Goerens, Giommaria Uggias namens de 
ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de op 20 december 2005 
ondertekende gemeenschappelijke 
verklaring van de Raad en de 
vertegenwoordigers van de regeringen der 
lidstaten, in het kader van de Raad, het 
Europees Parlement en de Commissie 
betreffende het ontwikkelingsbeleid van 
de Europese Unie: "De Europese 
consensus",
__________________
1 PB C 46 van 24.2.2006, blz. 1. 

Or. en

Amendement 5
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, Graham Watson namens de 
ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 
9 juli 2008 over het Europees strategisch 
plan voor energietechnologie,

Or. en

Amendement 6
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Visum 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het geïntegreerde richtsnoer 10 
inzake de bevordering van sociale 
integratie en de bestrijding van armoede,

Or. en

Amendement 7
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Visum 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de strategie voor de gelijkheid van 
vrouwen en mannen (2010-2015), het pact 
voor de jeugd, de strategie inzake 
handicaps, het pact voor geestelijke 
gezondheid en welzijn en de agenda voor 
de rechten van het kind,

Or. en

Amendement 8
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas
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Ontwerpresolutie
Visum 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het feit dat de Europese Unie het 
VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap heeft 
geratificeerd,

Or. en

Amendement 9
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- onder verwijzing naar zijn resoluties van 
25 november 2010 en 15 december 2010 
over het standpunt van het Parlement 
inzake de begroting 2011,

Or. en

Amendement 10
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de werkzaamheden van de 
Bijzondere Commissie financiële, 
economische en sociale crisis van het 
Parlement en de noodzaak om aan deze 
werkzaamheden een follow-up te geven, 
met name met het oog op steun voor 
duurzame en kwalitatief hoogstaande 
groei en langetermijninvesteringen, ten 
einde het hoofd te bieden aan de 
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langetermijneffecten van de crisis,

Or. en

Amendement 11
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias namens de 
ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de Unie zich 
volgens artikel 311 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie van de middelen voorziet die nodig 
zijn om haar doelstellingen te 
verwezenlijken en aan haar beleid 
uitvoering te geven, en volledig uit eigen 
middelen wordt gefinancierd,

Or. en

Amendement 12
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat het Europees 
Parlement overeenkomstig artikel 312, 
lid 5, en artikel 324 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie naar behoren moet worden 
betrokken bij het onderhandelingsproces 
over het volgende MFK,

Or. en
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Amendement 13
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon het beleid 
van de Unie versterkt en nieuwe 
bevoegdheidsgebieden toevoegt, hetgeen 
zijn weerslag moet vinden in het volgende 
MFK,

C. overwegende dat in het huidige MFK 
nog niet voldoende rekening is gehouden 
met de inwerkingtreding van het Verdrag 
van Lissabon, waardoor het beleid van de 
Unie wordt versterkt en nieuwe 
bevoegdheidsgebieden worden toegevoegd, 
noch met de recentelijk door de Europese 
Raad overeengekomen EU-verbintenissen 
waaraan significante financiële gevolgen 
verbonden zijn – zoals de EU 2020-
strategie en de financiële hulp aan de 
ontwikkelingslanden bij de bestrijding van 
de klimaatverandering –, zodat het 
volgende MFK hieraan moet worden 
aangepast,

Or. en

Amendement 14
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon het beleid 
van de Unie versterkt en nieuwe 
bevoegdheidsgebieden toevoegt, hetgeen 
zijn weerslag moet vinden in het volgende 
MFK,

C. overwegende dat de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon, dat in de 
vorm van de Europese grondwet door de 
Franse en Nederlandse kiezers werd 
afgewezen, voor meer gecentraliseerde 
beleidsvorming door de Unie en nieuwe 
activiteitengebieden zorgt,

Or. en
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Amendement 15
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias namens de 
ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het zonder de 
aanwijzing van negatieve prioriteiten niet 
mogelijk is om de uit het Verdrag van 
Lissabon voortvloeiende nieuwe 
bevoegdheden van de Unie uit te oefenen 
en aan de nieuwe verbintenissen van de 
EU te voldoen indien de financiële 
verplichtingen van het volgende MFK 
beperkt blijven tot 1 % van het BNI van de 
EU,

Or. en

Amendement 16
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat de in het Verdrag 
van Lissabon verankerde waarden en 
beginselen van de Europese Unie, zoals 
democratie, mensenrechten, gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen en sociale 
rechtvaardigheid, het raamwerk van het 
volgende MFK moeten vormen en hun 
weerslag moeten vinden in de begroting 
van de EU,

Or. en

Amendement 17
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson
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Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat de in het 
Verdrag van Lissabon verankerde 
waarden en beginselen van de Europese 
Unie, zoals democratie, mensenrechten, 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen en 
sociale rechtvaardigheid, het raamwerk 
van het volgende MFK moeten vormen en 
hun weerslag moeten vinden in de 
begroting van de EU,

Or. en

Amendement 18
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de uitdagingen waar 
de Unie en haar burgers voor staan, zoals 
de wereldwijde economische crisis, de 
snelle groei van opkomende economieën,
de overgang naar een koolstofarme 
samenleving, een vergrijzende bevolking 
die een bedreiging vormt voor de 
houdbaarheid van het sociale model, de 
verplaatsing in de wereldwijde verdeling 
van productie en besparingen naar 
opkomende economieën, alsmede de 
dreiging van terrorisme en georganiseerde 
misdaad, een krachtig antwoord vereisen 
van de Unie en haar lidstaten,

D. overwegende dat de uitdagingen waar 
de Unie en haar burgers voor staan, zoals 
de wereldwijde financiële en economische 
crisis, de snelle groei van opkomende 
economieën, de overgang naar een 
koolstofarme samenleving, de 
demografische veranderingen, de 
ontwikkeling van diensten van algemeen 
belang, de bevordering van goede 
arbeidsomstandigheden, gendergelijkheid, 
duurzame ontwikkeling in ecologisch en
sociaal opzicht, de vergroting van de 
mondiale evenwichtsverstoringen met 
betrekking tot besparingen en 
investeringen, het saldo op de lopende 
rekening, werkgelegenheid en de 
inkomensverdeling, alsmede de dreiging 
van terrorisme en georganiseerde misdaad, 
een krachtig antwoord vereisen van de 
Unie en haar lidstaten; overwegende dat 
deze onevenwichtigheden op mondiaal 
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niveau en binnen de Europese Unie 
alleen kunnen worden verholpen middels 
een coöperatieve aanpak die gericht is op 
een versterking van de binnenlandse 
vraag en van de nationale economieën in 
hun sociaal en ecologisch duurzame 
ontwikkeling, zowel binnen de EU als 
binnen de andere regio's in de wereld, in 
plaats van door een nog krachtiger 
streven naar een groter 
concurrentievermogen, dat de bestaande 
onevenwichtigheden slechts verder zou 
verergeren en onder meer de kans op een 
wereldwijde valutaoorlog zou verhogen,

Or. en

Amendement 19
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de uitdagingen waar 
de Unie en haar burgers voor staan, zoals 
de wereldwijde economische crisis, de 
snelle groei van opkomende economieën, 
de overgang naar een koolstofarme 
samenleving, een vergrijzende bevolking 
die een bedreiging vormt voor de 
houdbaarheid van het sociale model, de 
verplaatsing in de wereldwijde verdeling 
van productie en besparingen naar 
opkomende economieën, alsmede de 
dreiging van terrorisme en georganiseerde 
misdaad, een krachtig antwoord vereisen 
van de Unie en haar lidstaten,

D. overwegende dat de uitdagingen waar 
de Unie en haar burgers voor staan, zoals 
de wereldwijde economische crisis, de 
snelle groei van opkomende economieën, 
de overgang naar een koolstofarme 
samenleving, de bestrijding van de 
klimaatverandering, de concurrentie om 
energie, water en natuurlijke 
hulpbronnen, demografische uitdagingen, 
met inbegrip van de integratie van 
immigranten en de bescherming van 
asielzoekers op basis van fundamentele 
waarden en universele mensenrechten, 
alsmede het gebrek aan werkelijke 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen en 
de dreigingen van terrorisme en 
georganiseerde misdaad, een krachtig 
antwoord vereisen van de Unie en haar 
lidstaten,

Or. en
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Amendement 20
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de uitdagingen waar 
de Unie en haar burgers voor staan, zoals 
de wereldwijde economische crisis, de 
snelle groei van opkomende economieën, 
de overgang naar een koolstofarme
samenleving, een vergrijzende bevolking 
die een bedreiging vormt voor de 
houdbaarheid van het sociale model, de 
verplaatsing in de wereldwijde verdeling 
van productie en besparingen naar 
opkomende economieën, alsmede de 
dreiging van terrorisme en georganiseerde 
misdaad, een krachtig antwoord vereisen 
van de Unie en haar lidstaten,

D. overwegende dat de uitdagingen waar 
de Unie en haar burgers voor staan, zoals 
de wereldwijde economische, sociale en 
ecologische crises, de snelle groei van 
opkomende economieën, de noodzakelijke 
overgang naar een duurzame, op 
koolstofvrije hulpbronnen gebaseerde en 
energie-efficiënte samenleving zonder 
kernenergie, de demografische 
veranderingen, de ongelijke 
inkomensverdeling en armoede, de 
verplaatsing in de wereldwijde verdeling 
van productie en besparingen naar 
opkomende economieën, alsmede de 
dreiging van natuurrampen en door de 
mens veroorzaakte rampen, terrorisme en 
georganiseerde misdaad, een krachtig 
antwoord vereisen van de Unie en haar 
lidstaten,

Or. en

Amendement 21
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Goerens, Giommaria 
Uggias namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de uitdagingen waar 
de Unie en haar burgers voor staan, zoals 
de wereldwijde economische crisis, de 
snelle groei van opkomende economieën, 
de overgang naar een koolstofarme 

D. overwegende dat de uitdagingen waar 
de Unie en haar burgers voor staan, zoals 
de wereldwijde economische crisis, de 
snelle groei van opkomende economieën, 
de overgang naar een koolstofarme 
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samenleving, een vergrijzende bevolking 
die een bedreiging vormt voor de 
houdbaarheid van het sociale model, de 
verplaatsing in de wereldwijde verdeling 
van productie en besparingen naar 
opkomende economieën, alsmede de 
dreiging van terrorisme en georganiseerde 
misdaad, een krachtig antwoord vereisen 
van de Unie en haar lidstaten,

samenleving en een hulpbronnenefficiënte 
economie, een vergrijzende bevolking die 
een bedreiging vormt voor de 
houdbaarheid van het sociale model, de 
verplaatsing in de wereldwijde verdeling 
van productie en besparingen naar 
opkomende economieën, de 
armoedebestrijding alsmede de dreiging 
van terrorisme en georganiseerde misdaad, 
een krachtig antwoord vereisen van de 
Unie en haar lidstaten,

Or. en

Amendement 22
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de uitdagingen waar 
de Unie en haar burgers voor staan, zoals 
de wereldwijde economische crisis, de 
snelle groei van opkomende economieën, 
de overgang naar een koolstofarme 
samenleving, een vergrijzende bevolking 
die een bedreiging vormt voor de 
houdbaarheid van het sociale model, de 
verplaatsing in de wereldwijde verdeling 
van productie en besparingen naar 
opkomende economieën, alsmede de 
dreiging van terrorisme en georganiseerde 
misdaad, een krachtig antwoord vereisen 
van de Unie en haar lidstaten,

D. overwegende dat de uitdagingen waar 
de Unie en haar burgers voor staan, zoals 
de wereldwijde economische crisis, de 
snelle groei van opkomende economieën, 
de overgang naar een koolstofarme 
samenleving, een vergrijzende bevolking, 
de verplaatsing in de wereldwijde 
verdeling van productie en besparingen 
naar opkomende economieën, alsmede de 
dreiging van georganiseerde misdaad, een 
krachtig antwoord vereisen van de Unie en 
haar lidstaten,

Or. pt

Amendement 23
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging D
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Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de uitdagingen waar 
de Unie en haar burgers voor staan, zoals 
de wereldwijde economische crisis, de 
snelle groei van opkomende economieën, 
de overgang naar een koolstofarme 
samenleving, een vergrijzende bevolking 
die een bedreiging vormt voor de 
houdbaarheid van het sociale model, de 
verplaatsing in de wereldwijde verdeling 
van productie en besparingen naar 
opkomende economieën, alsmede de 
dreiging van terrorisme en georganiseerde 
misdaad, een krachtig antwoord vereisen 
van de Unie en haar lidstaten,

D. overwegende dat de uitdagingen waar 
de Unie en haar burgers voor staan, zoals 
de wereldwijde economische crisis, de 
snelle groei van opkomende economieën, 
de overgang naar een koolstofarme 
samenleving, een vergrijzende bevolking, 
de verplaatsing in de wereldwijde 
verdeling van productie en besparingen 
naar opkomende economieën, alsmede de 
dreiging van terrorisme en georganiseerde 
misdaad, een krachtig antwoord vereisen 
van de Unie en haar lidstaten,

Or. en

Amendement 24
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de uitdagingen waar 
de Unie en haar burgers voor staan, zoals 
de wereldwijde economische crisis, de 
snelle groei van opkomende economieën, 
de overgang naar een koolstofarme 
samenleving, een vergrijzende bevolking 
die een bedreiging vormt voor de 
houdbaarheid van het sociale model, de 
verplaatsing in de wereldwijde verdeling 
van productie en besparingen naar 
opkomende economieën, alsmede de 
dreiging van terrorisme en georganiseerde 
misdaad, een krachtig antwoord vereisen 
van de Unie en haar lidstaten,

D. overwegende dat de uitdagingen waar 
de Unie en haar burgers voor staan, zoals 
de wereldwijde economische crisis, de 
snelle groei van opkomende economieën, 
de overgang naar een koolstofarme 
samenleving, een vergrijzende bevolking 
die een bedreiging vormt voor de 
houdbaarheid van het sociale model, de 
verplaatsing in de wereldwijde verdeling 
van productie en besparingen naar 
opkomende economieën, de nog steeds 
bestaande sociale, economische en 
territoriale ongelijkheden, alsmede de 
dreiging van terrorisme en georganiseerde 
misdaad, een krachtig antwoord vereisen 
van de Unie en haar lidstaten,

Or. en
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Amendement 25
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de uitdagingen waar 
de Unie en haar burgers voor staan, zoals 
de wereldwijde economische crisis, de 
snelle groei van opkomende economieën, 
de overgang naar een koolstofarme 
samenleving, een vergrijzende bevolking 
die een bedreiging vormt voor de 
houdbaarheid van het sociale model, de 
verplaatsing in de wereldwijde verdeling 
van productie en besparingen naar 
opkomende economieën, alsmede de 
dreiging van terrorisme en georganiseerde 
misdaad, een krachtig antwoord vereisen 
van de Unie en haar lidstaten,

D. overwegende dat de uitdagingen waar 
de Unie en haar burgers voor staan, zoals 
de wereldwijde economische crisis, de 
sterk gestegen werkloosheidscijfers, de 
snelle groei van opkomende economieën, 
de overgang naar een koolstofarme 
samenleving, een vergrijzende bevolking 
die een bedreiging vormt voor de 
houdbaarheid van het sociale model, de 
verplaatsing in de wereldwijde verdeling 
van productie en besparingen naar 
opkomende economieën, alsmede de 
dreiging van terrorisme en georganiseerde 
misdaad, een krachtig antwoord vereisen 
van de Unie en haar lidstaten,

Or. de

Amendement 26
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de Europese Unie 
op internationaal niveau meer gewicht in 
de schaal legt dan de som van de 
afzonderlijke lidstaten,

Or. en
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Amendement 27
Bas Eickhout, Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat de EU-begroting 
niet kan worden beschouwd als 
geloofwaardig instrument voor het 
stabiliseren van de EU-financiën en het 
stimuleren van de Europese economie als 
er geen doortastende en radicale 
hervorming van het MFK en het 
inkomstensysteem van de EU plaatsvindt,

Or. en

Amendement 28
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Overweging D quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D quater. overwegende dat bevordering 
van economische, sociale en territoriale 
cohesie en solidariteit tussen de lidstaten 
in de verdragen is omschreven als een van 
de hoofdtaken van de Unie,

Or. pl

Amendement 29
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Overweging D quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D quinquies. overwegende dat er, ondanks 
de successen die in de afgelopen jaren zijn 
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behaald op het gebied van economische 
en sociale cohesie tussen de verschillende 
regio's in de Unie, nog steeds sprake is 
van ernstige interne ongelijkheden, zodat 
de traditionele structuur- en 
cohesiefondsen moeten worden 
gehandhaafd,

Or. en

Amendement 30
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D sexies. overwegende dat het Europees 
beleid er in de toekomst in de eerste plaats 
op moet zijn gericht ongelijkheden tussen 
de Europese regio's te verminderen, en in 
overweging van het feit dat een zichtbaar 
en succesvol cohesiebeleid op zichzelf al 
een Europese toegevoegde waarde 
vertegenwoordigt; overwegende dat alle 
lidstaten van de EU-27 van een dergelijk 
beleid profiteren,

Or. en

Amendement 31
Bas Eickhout, Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Overweging D septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D septies. overwegende dat de EU-
begroting nog steeds beperkt is en dat de 
nationale begrotingen onder druk staan, 
waardoor de duurzaamheid van de groei 
in de EU en de levensvatbaarheid van 
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haar programma's en projecten in gevaar 
komt en de sociale rechtvaardigheid 
verder in het gedrang dreigt te raken,

Or. en

Amendement 32
Bas Eickhout, Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Overweging D octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D octies. overwegende dat de begroting 
volgens het Verdrag van Lissabon 
"volledig uit eigen middelen 
gefinancierd" wordt (artikel 311 VWEU),

Or. en

Amendement 33
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de Europese burgers 
meer van de Unie zijn gaan eisen en de 
werking van de Unie kritischer benaderen; 
en tevens overwegende dat het publiek zich 
pas opnieuw betrokken zal voelen bij de 
Unie wanneer de bevolkingen van de 
verschillende lidstaten ervan overtuigd zijn 
dat hun waarden en belangen beter door de 
Unie worden gediend,

E. overwegende dat de Europese burgers 
meer van de Unie zijn gaan eisen en de 
werking van de Unie kritischer benaderen; 
en tevens overwegende dat het publiek zich 
pas betrokken zal voelen bij de Unie 
wanneer de bevolkingen van de 
verschillende lidstaten ervan overtuigd zijn
dat hun waarden en belangen door de Unie 
worden gediend,

Or. en
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Amendement 34
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de strategie Europa 
2020 bedoeld is om Europa te helpen zich 
te herstellen van de crisis en er sterker uit 
te voorschijn te komen, en wel door middel 
van het creëren van banen en slimme, 
duurzame en inclusieve groei; 
overwegende dat deze strategie is 
gebaseerd op de vijf hoofddoelstellingen 
van de Unie inzake de bevordering van 
werkgelegenheid, de verbetering van de 
voorwaarden voor innovatie, onderzoek en 
ontwikkeling, het behalen van 
doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering en energie, het 
verbeteren van opleidingsniveaus en het 
stimuleren van sociale integratie, in het 
bijzonder door de bestrijding van armoede,

F. overwegende dat de strategie Europa 
2020 bedoeld is om Europa te helpen zich 
te herstellen van de crisis en er sterker uit 
te voorschijn te komen, en wel door middel 
van het creëren van banen en slimme, 
duurzame en inclusieve groei; 
overwegende dat deze strategie is 
gebaseerd op de vijf hoofddoelstellingen 
van de Unie inzake de bevordering van 
werkgelegenheid, de verbetering van de 
voorwaarden voor innovatie, onderzoek en 
ontwikkeling, het behalen van 
doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering en energie, het 
verbeteren van opleidingsniveaus en het 
stimuleren van sociale integratie en 
culturele verscheidenheid, in het bijzonder 
door de bestrijding van armoede,

Or. en

Amendement 35
Luis de Grandes Pascual

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat het belang van de 
vervoersinfrastructuur voor de interne 
markt, op grond van het feit dat deze 
bijdraagt aan een verbetering van de 
mobiliteit van burgers, goederen en 
diensten, aan de bevordering van de 
economische activiteit en het scheppen 
van arbeidsplaatsen, evenals aan de 
economische, sociale en territoriale 
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cohesie, voldoende in het nieuwe MFK 
weerspiegeld moet worden;

Or. es

Amendement 36
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Charles Goerens, Giommaria Uggias namens de 
ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat de MOD's in lijn 
zijn met het doel om de armoede te 
verminderen, dat een van de voornaamste 
beleidsdoelstellingen volgens het Verdrag 
van Lissabon vormt,

Or. en

Amendement 37
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Overweging F quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quater. overwegende dat het beginsel 
van gedeelde macht en 
verantwoordelijkheid moet worden 
ingevoerd voor mannen en vrouwen, 
zowel thuis als op de werkplek en ruimer 
in de nationale en internationale 
gemeenschappen, aangezien het een 
voorwaarde vormt voor gelijkheid, 
ontwikkeling en vrede en ten grondslag 
ligt aan een duurzame ontwikkeling 
waarin de mens centraal staat,

Or. en
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Amendement 38
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de begroting van de 
Unie een belangrijke factor kan zijn bij 
het verwezenlijken van hervorming; 
overwegende dat het effect ervan versterkt 
kan worden door investeringen aan te 
vullen met particuliere 
financieringsbronnen, die daarmee als 
katalysator dienen ter verhoging van de 
doeltreffendheid van financiering door de 
Unie,

G. overwegende dat de begroting van de 
Unie niet toereikend zal zijn om de 
beoogde taken uit te voeren zolang het 
begrotingsplafond op het bescheiden 
niveau van 1,23% van het BNI van de EU 
blijft; overwegende dat het effect ervan 
versterkt kan worden door aanvullende 
financieringsbronnen voor sociaal en 
ecologisch duurzame investeringen en ter 
bevordering van meer werkgelegenheid 
van hoge kwaliteit en van fatsoenlijk werk 
en goede arbeidsomstandigheden aan te 
boren, die daarmee als katalysator dienen 
ter verhoging van de doeltreffendheid van 
financiering door de Unie,

Or. en

Amendement 39
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de begroting van de 
Unie een belangrijke factor kan zijn bij het 
verwezenlijken van hervorming; 
overwegende dat het effect ervan versterkt 
kan worden door investeringen aan te 
vullen met particuliere 
financieringsbronnen, die daarmee als 
katalysator dienen ter verhoging van de 
doeltreffendheid van financiering door de 
Unie,

G. overwegende dat een grondige 
herschikking van de strategische 
prioriteiten van de Europese 
begrotingsuitgaven noodzakelijk is;
overwegende dat de begroting van de Unie 
een belangrijke factor kan zijn bij het 
verwezenlijken van hervorming indien de 
uitgaven van de EU worden 
geconcentreerd op gebieden die 
economische groei stimuleren, zoals 
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innovatie, onderzoek en ontwikkeling; 
voorts overwegende dat het effect ervan 
versterkt kan worden door investeringen 
aan te vullen met particuliere 
financieringsbronnen, die daarmee als 
katalysator dienen ter verhoging van de 
doeltreffendheid van financiering door de 
Unie,

Or. en

Amendement 40
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de begroting van de 
Unie een belangrijke factor kan zijn bij het 
verwezenlijken van hervorming; 
overwegende dat het effect ervan versterkt 
kan worden door investeringen aan te 
vullen met particuliere 
financieringsbronnen, die daarmee als 
katalysator dienen ter verhoging van de 
doeltreffendheid van financiering door de 
Unie,

G. overwegende dat de begroting van de 
Unie een belangrijke factor kan zijn bij het 
verwezenlijken van hervorming; 
overwegende dat het effect ervan versterkt 
kan worden door investeringen,

Or. en

Amendement 41
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de begroting van de 
Unie een belangrijke factor kan zijn bij het 
verwezenlijken van hervorming; 
overwegende dat het effect ervan versterkt 

G. overwegende dat de begroting van de 
Unie een belangrijke factor is bij het 
verwezenlijken van hervorming; 
overwegende dat het effect ervan versterkt 
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kan worden door investeringen aan te 
vullen met particuliere 
financieringsbronnen, die daarmee als 
katalysator dienen ter verhoging van de 
doeltreffendheid van financiering door de 
Unie,

kan worden door investeringen aan te 
vullen met particuliere 
financieringsbronnen, die daarmee als 
katalysator dienen ter verhoging van de 
doeltreffendheid van financiering door de 
Unie,

Or. en

Amendement 42
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de begroting van de 
Unie een belangrijke factor kan zijn bij het 
verwezenlijken van hervorming; 
overwegende dat het effect ervan versterkt 
kan worden door investeringen aan te 
vullen met particuliere
financieringsbronnen, die daarmee als 
katalysator dienen ter verhoging van de 
doeltreffendheid van financiering door de 
Unie,

G. overwegende dat de begroting van de 
Unie een belangrijke factor kan zijn bij het 
verwezenlijken van hervorming; 
overwegende dat het effect ervan versterkt 
kan worden door investeringen aan te 
vullen met financieringsbronnen, die 
daarmee als katalysator dienen ter 
verhoging van de doeltreffendheid van 
financiering door de Unie,

Or. pt

Amendement 43
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de begroting van de 
Unie een belangrijke factor kan zijn bij het 
verwezenlijken van hervorming; 
overwegende dat het effect ervan versterkt 
kan worden door investeringen aan te 
vullen met particuliere 

G. overwegende dat de begroting van de 
Unie een belangrijke factor kan zijn bij het 
verwezenlijken van hervorming; 
overwegende dat het effect ervan versterkt 
kan worden door investeringen aan te 
vullen met particuliere en openbare 
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financieringsbronnen, die daarmee als 
katalysator dienen ter verhoging van de 
doeltreffendheid van financiering door de 
Unie,

financieringsbronnen, die daarmee als 
katalysator dienen ter verhoging van de 
doeltreffendheid van financiering door de 
Unie,

Or. en

Amendement 44
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de EU-begroting 
nog steeds het meest geschikte instrument 
is om voor solidariteit tussen de lidstaten 
te zorgen en een instrument is voor de 
coördinatie en verwezenlijking van 
gemeenschappelijke doelstellingen en 
beginselen op de lange termijn,

Or. en

Amendement 45
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat er geen 
economische argumenten zijn voor het 
zogenaamde 'juste retour'-beginsel, 
aangezien de "nettobijdrager"/"netto-
ontvanger"-benadering niet genoeg 
rekening houdt met de Europese 
toegevoegde waarde, spill-overeffecten en 
het beginsel van solidariteit tussen de EU-
lidstaten en derhalve gemeenschappelijke 
EU-beleidsdoelstellingen ondermijnt,
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Or. en

Amendement 46
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat het beginsel van goed 
financieel beheer een van de 
grondbeginselen is bij de tenuitvoerlegging 
van de begroting van de Unie; 
overwegende dat veel lidstaten 
omvangrijke bezuinigingen op hun 
nationale begrotingen doorvoeren;
overwegende dat een goed financieel 
beheer – efficiency, doeltreffendheid, 
zuinigheid – van steeds grote belang is 
geworden voor de overheidsuitgaven, 
zowel op Unie- als op lidstaatniveau,

H. overwegende dat het beginsel van goed 
financieel beheer een van de 
grondbeginselen is bij de tenuitvoerlegging 
van de begroting van de Unie; 
overwegende dat een goed financieel 
beheer – efficiency, doeltreffendheid, 
zuinigheid – van groot belang is voor de 
overheidsuitgaven, zowel op Unie- als op 
lidstaatniveau,

Or. en

Amendement 47
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat het niveau van het 
MFK in reële termen moet worden 
bevroren, in overeenstemming met de 
door de lidstaten doorgevoerde 
bezuinigingen op de nationale 
begrotingen en omwille van grotere 
nadruk op het financieel beheer; 
overwegende dat derhalve een duidelijke 
herprioritering van de uitgaven 
noodzakelijk is om de Europa 2020-
strategie doeltreffend te kunnen 
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financieren,

Or. en

Amendement 48
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat tal van lidstaten 
omvangrijke bezuinigingen op hun 
nationale begrotingen doorvoeren,

Or. en

Amendement 49
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de bepalingen voor de 
periodieke aanpassing van 
uitgavenprogramma's aan de veranderende 
behoeften en omstandigheden ontoereikend 
zijn gebleken, overwegende dat de 
complexe aard van de regels een van de 
redenen is geweest voor de slechte 
resultaten van de beheers- en 
controlesystemen,

I. overwegende dat de bepalingen voor de 
periodieke aanpassing van 
uitgavenprogramma's aan de veranderende 
behoeften en omstandigheden ontoereikend 
zijn gebleken, overwegende dat de 
complexe aard van de regels en het gebrek 
aan een resultaatgerichte benadering een 
van de redenen is geweest voor de slechte 
resultaten van de beheers- en 
controlesystemen,

Or. en

Amendement 50
Bas Eickhout
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Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de eerste vier jaar van 
het huidige MFK duidelijk hebben laten 
zien dat de mogelijkheden van het 
financieel kader om tegemoet te komen aan 
nieuwe ontwikkelingen en prioriteiten, 
zonder dat dit ten koste gaat van de 
bestaande, beperkt is; overwegende dat het 
huidige MFK ontoereikend is gebleken om 
snel te kunnen inspelen op nieuwe 
projecten zoals Galileo, ITER, de 
Voedselfaciliteit of het Europees 
economisch herstelplan,

J. overwegende dat de eerste vier jaar van 
het huidige MFK duidelijk hebben laten 
zien dat de mogelijkheden van het 
financieel kader om tegemoet te komen aan 
nieuwe ontwikkelingen en prioriteiten, 
zonder dat dit ten koste gaat van de 
bestaande, beperkt zijn; overwegende dat 
het huidige MFK ontoereikend is gebleken 
om snel te kunnen inspelen op nieuwe 
financiële behoeften zoals die in verband 
met projecten als Galileo, het EIT, de 
Voedselfaciliteit of het Europees 
economisch herstelplan,

Or. en

Amendement 51
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de eerste vier jaar van 
het huidige MFK duidelijk hebben laten 
zien dat de mogelijkheden van het 
financieel kader om tegemoet te komen aan 
nieuwe ontwikkelingen en prioriteiten, 
zonder dat dit ten koste gaat van de 
bestaande, beperkt is; overwegende dat het 
huidige MFK ontoereikend is gebleken om 
snel te kunnen inspelen op nieuwe 
projecten zoals Galileo, ITER, de 
Voedselfaciliteit of het Europees 
economisch herstelplan,

J. overwegende dat de eerste vier jaar van 
het huidige MFK duidelijk hebben laten 
zien dat de mogelijkheden van het 
financieel kader om tegemoet te komen aan 
nieuwe ontwikkelingen en prioriteiten, 
zonder dat dit ten koste gaat van de 
bestaande, beperkt zijn; overwegende dat 
het huidige MFK ontoereikend is gebleken 
om snel te kunnen inspelen op nieuwe 
projecten zoals Galileo, ITER, de 
Voedselfaciliteit of het Europees 
economisch herstelplan en het programma 
van Stockholm,

Or. en
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Amendement 52
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de eerste vier jaar van 
het huidige MFK duidelijk hebben laten 
zien dat de mogelijkheden van het 
financieel kader om tegemoet te komen aan 
nieuwe ontwikkelingen en prioriteiten, 
zonder dat dit ten koste gaat van de 
bestaande, beperkt is; overwegende dat het 
huidige MFK ontoereikend is gebleken om 
snel te kunnen inspelen op nieuwe 
projecten zoals Galileo, ITER, de 
Voedselfaciliteit of het Europees 
economisch herstelplan,

J. overwegende dat de eerste vier jaar van 
het huidige MFK hebben laten zien dat de 
mogelijkheden van het financieel kader om 
tegemoet te komen aan nieuwe 
ontwikkelingen en prioriteiten, zonder dat 
dit ten koste gaat van de bestaande, beperkt 
zijn; overwegende dat het met het huidige 
MFK moeilijker is gebleken om snel te 
kunnen inspelen op nieuwe projecten,

Or. en

Amendement 53
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het huidige stelsel van 
eigen middelen op basis van bijdragen 
van de lidstaten veel te gecompliceerd en 
onduidelijk, onduidelijk, onvoldoende is 
gekoppeld aan bestaande 
beleidsmaatregelen van de Unie en 
oneerlijk is, met name wat betreft het 
correctiemechanisme, dat tegenwoordig 
niet meer te rechtvaardigen valt,

Schrappen

Or. en
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Amendement 54
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het huidige stelsel van 
eigen middelen op basis van bijdragen van 
de lidstaten veel te gecompliceerd en 
onduidelijk, onduidelijk, onvoldoende is 
gekoppeld aan bestaande 
beleidsmaatregelen van de Unie en 
oneerlijk is, met name wat betreft het 
correctiemechanisme, dat tegenwoordig 
niet meer te rechtvaardigen valt,

K. overwegende dat het huidige stelsel van 
eigen middelen op basis van bijdragen van 
de lidstaten veel te gecompliceerd is,

Or. en

Amendement 55
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het huidige stelsel van 
eigen middelen op basis van bijdragen van 
de lidstaten veel te gecompliceerd en 
onduidelijk, onduidelijk, onvoldoende is 
gekoppeld aan bestaande 
beleidsmaatregelen van de Unie en 
oneerlijk is, met name wat betreft het 
correctiemechanisme, dat tegenwoordig 
niet meer te rechtvaardigen valt,

K. overwegende dat het huidige stelsel van 
eigen middelen op basis van bijdragen van 
de lidstaten veel te gecompliceerd is,

Or. en

Amendement 56
Miguel Portas
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Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het huidige stelsel van 
eigen middelen op basis van bijdragen van 
de lidstaten veel te gecompliceerd en 
onduidelijk, onduidelijk, onvoldoende is 
gekoppeld aan bestaande 
beleidsmaatregelen van de Unie en 
oneerlijk is, met name wat betreft het 
correctiemechanisme, dat tegenwoordig 
niet meer te rechtvaardigen valt,

K. overwegende dat het huidige stelsel van 
eigen middelen op basis van bijdragen van 
de lidstaten veel te gecompliceerd en 
ondoorzichtig is, onvoldoende is gekoppeld 
aan bestaande beleidsmaatregelen van de 
Unie en oneerlijk is,

Or. en

Amendement 57
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het huidige stelsel van 
eigen middelen op basis van bijdragen van 
de lidstaten veel te gecompliceerd en 
onduidelijk, onduidelijk, onvoldoende is 
gekoppeld aan bestaande 
beleidsmaatregelen van de Unie en 
oneerlijk is, met name wat betreft het 
correctiemechanisme, dat tegenwoordig 
niet meer te rechtvaardigen valt,

K. overwegende dat het huidige stelsel van 
eigen middelen op basis van bijdragen van 
de lidstaten veel te gecompliceerd en 
ondoorzichtig is en onvoldoende is 
gekoppeld aan bestaande 
beleidsmaatregelen van de Unie,

Or. en

Amendement 58
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias namens de ALDE-
Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging K
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Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het huidige stelsel van
eigen middelen op basis van bijdragen van
de lidstaten veel te gecompliceerd en 
onduidelijk, onduidelijk, onvoldoende is 
gekoppeld aan bestaande 
beleidsmaatregelen van de Unie en 
oneerlijk is, met name wat betreft het 
correctiemechanisme, dat tegenwoordig 
niet meer te rechtvaardigen valt,

K. overwegende dat de BNI-middelen in 
1988 in het financieringsstelsel van de EU 
werden ingevoerd met de bedoeling om de 
dalende eigen middelen tijdelijk aan te 
vullen, maar dat deze financieringsbron 
sindsdien is gehandhaafd en uitgebreid, 
zodat zij tegenwoordig het leeuwendeel 
van de begrotingsmiddelen van de EU 
uitmaakt; overwegende dat de lidstaten er 
vanwege de overheersende rol van de 
BNI-middelen sterker toe neigen een 
nettobalans op te maken, met als gevolg 
een reeks kortingen, correcties, 
uitzonderingen en compensatieregelingen, 
waardoor het huidige stelsel van eigen 
middelen veel te gecompliceerd en 
ondoorzichtig is, onvoldoende is gekoppeld 
aan bestaande beleidsmaatregelen van de 
Unie en oneerlijk is, en daarom niet 
geëigend kan worden geacht om een 
transparante en efficiënte financiering 
van het beleid van de Unie in het belang 
van Europa te waarborgen en uiteindelijk 
volstrekt onbevattelijk is voor de Europese 
burgers,

Or. en

Amendement 59
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het huidige stelsel van 
eigen middelen op basis van bijdragen van 
de lidstaten veel te gecompliceerd en 
onduidelijk, onduidelijk, onvoldoende is 
gekoppeld aan bestaande 
beleidsmaatregelen van de Unie en 
oneerlijk is, met name wat betreft het 

K. overwegende dat het huidige stelsel van 
eigen middelen, dat inmiddels 
hoofdzakelijk is gebaseerd op BNI-
bijdragen van de lidstaten, niet meer met 
de geest van de meer dan 40 jaar oude 
bepalingen van het Verdrag strookt , veel 
te gecompliceerd en ondoorzichtig is, 
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correctiemechanisme, dat tegenwoordig 
niet meer te rechtvaardigen valt,

onvoldoende is gekoppeld aan bestaande 
beleidsmaatregelen van de Unie en 
oneerlijk is, met name wat betreft het 
correctiemechanisme, dat wordt 
gerechtvaardigd door een beperkte, op 
financiële rekensommen stoelende 
opvatting van nationaal belang, die geen 
recht doet aan de bijkomende voordelen 
van het beleid en de uitgaven van de Unie,

Or. en

Amendement 60
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het huidige stelsel van 
eigen middelen op basis van bijdragen van 
de lidstaten veel te gecompliceerd en 
onduidelijk, onduidelijk, onvoldoende is 
gekoppeld aan bestaande 
beleidsmaatregelen van de Unie en 
oneerlijk is, met name wat betreft het 
correctiemechanisme, dat tegenwoordig 
niet meer te rechtvaardigen valt,

K. overwegende dat het huidige stelsel van 
eigen middelen op basis van bijdragen van 
de lidstaten veel te gecompliceerd en 
oneerlijk is, met name wat betreft het 
correctiemechanisme, dat tegenwoordig 
niet meer te rechtvaardigen valt,

Or. pt

Amendement 61
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias namens de 
ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat de Europese 
Rekenkamer nog nooit een 
betrouwbaarheidsverklaring over de 
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jaarrekeningen heeft afgegeven,

Or. en

Amendement 62
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de komende 
uitdagingen, of het nu gaat om 
demografische verschuivingen, 
klimaatverandering of energietekorten, te 
omvangrijk zijn om door de lidstaten 
afzonderlijk te worden aangepakt; is 
ervan overtuigd dat de EU hier als entiteit 
die veel meer is dan de som van haar 
lidstaten, haar waarde bewijzen;

Schrappen

Or. en

Amendement 63
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de komende 
uitdagingen, of het nu gaat om 
demografische verschuivingen, 
klimaatverandering of energietekorten, te 
omvangrijk zijn om door de lidstaten 
afzonderlijk te worden aangepakt; is 
ervan overtuigd dat de EU hier als entiteit 
die veel meer is dan de som van haar 
lidstaten, haar waarde bewijzen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 64
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de komende 
uitdagingen, of het nu gaat om 
demografische verschuivingen, 
klimaatverandering of energietekorten, te 
omvangrijk zijn om door de lidstaten 
afzonderlijk te worden aangepakt; is 
ervan overtuigd dat de EU hier als entiteit 
die veel meer is dan de som van haar 
lidstaten, haar waarde bewijzen;

1. is van mening dat de EU 2020 strategie 
moet zijn gebaseerd op een ruim politiek 
concept voor de toekomst van de EU als 
concurrerende, sociale en duurzame 
Unie, waarin mensen en de bescherming 
van het milieu centraal staan in de 
beleidsvorming;

Or. en

Amendement 65
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de komende 
uitdagingen, of het nu gaat om 
demografische verschuivingen, 
klimaatverandering of energietekorten, te 
omvangrijk zijn om door de lidstaten 
afzonderlijk te worden aangepakt; is 
ervan overtuigd dat de EU hier als entiteit
die veel meer is dan de som van haar 
lidstaten, haar waarde bewijzen;

1. is van mening dat de komende 
uitdagingen, of het nu gaat om 
demografische verschuivingen, 
klimaatverandering of energietekorten, 
terreinen betreffen waar de EU, die veel 
meer is dan de som van haar lidstaten, haar 
waarde kan bewijzen;

Or. en

Amendement 66
Cornelis de Jong
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de komende 
uitdagingen, of het nu gaat om 
demografische verschuivingen, 
klimaatverandering of energietekorten, te 
omvangrijk zijn om door de lidstaten 
afzonderlijk te worden aangepakt; is ervan 
overtuigd dat de EU hier als entiteit die 
veel meer is dan de som van haar lidstaten, 
haar waarde bewijzen;

1. is van mening dat de komende 
uitdagingen te omvangrijk zijn om door de 
lidstaten afzonderlijk te worden aangepakt; 
is ervan overtuigd dat de EU hier als 
entiteit die veel meer is dan de som van 
haar lidstaten, haar waarde kan bewijzen;

Or. en

Amendement 67
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de komende 
uitdagingen, of het nu gaat om 
demografische verschuivingen, 
klimaatverandering of energietekorten, te 
omvangrijk zijn om door de lidstaten 
afzonderlijk te worden aangepakt; is ervan 
overtuigd dat de EU hier als entiteit die 
veel meer is dan de som van haar lidstaten, 
haar waarde bewijzen;

1. is van mening dat de komende 
uitdagingen te omvangrijk zijn om door de 
lidstaten afzonderlijk te worden aangepakt; 
is ervan overtuigd dat de EU hier als 
entiteit die veel meer is dan de som van 
haar lidstaten, haar waarde kan bewijzen;

Or. pt

Amendement 68
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de komende 
uitdagingen, of het nu gaat om 
demografische verschuivingen, 
klimaatverandering of energietekorten, te 
omvangrijk zijn om door de lidstaten 
afzonderlijk te worden aangepakt; is ervan 
overtuigd dat de EU hier als entiteit die 
veel meer is dan de som van haar lidstaten, 
haar waarde bewijzen;

1. is van mening dat de komende 
uitdagingen, of het nu gaat om 
demografische verschuivingen, 
energietekorten of klimaatverandering, te 
omvangrijk zijn om door de lidstaten 
afzonderlijk te worden aangepakt; is ervan 
overtuigd dat de EU hier als entiteit die 
veel meer is dan de som van haar lidstaten, 
haar waarde kan bewijzen;

Or. pl

Amendement 69
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de komende 
uitdagingen, of het nu gaat om 
demografische verschuivingen, 
klimaatverandering of energietekorten, te 
omvangrijk zijn om door de lidstaten 
afzonderlijk te worden aangepakt; is ervan 
overtuigd dat de EU hier als entiteit die 
veel meer is dan de som van haar lidstaten, 
haar waarde bewijzen;

1. is van mening dat de komende 
uitdagingen, of het nu gaat om 
demografische verschuivingen, 
armoedebestrijding, klimaatverandering of 
de te grote vraag naar energie, te 
omvangrijk zijn om door de lidstaten 
afzonderlijk te worden aangepakt; is ervan 
overtuigd dat de EU hier als entiteit die 
veel meer is dan de som van haar lidstaten, 
haar waarde kan bewijzen;

Or. en

Amendement 70
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de komende 
uitdagingen, of het nu gaat om 
demografische verschuivingen, 
klimaatverandering of energietekorten, te 
omvangrijk zijn om door de lidstaten 
afzonderlijk te worden aangepakt; is ervan 
overtuigd dat de EU hier als entiteit die 
veel meer is dan de som van haar lidstaten, 
haar waarde bewijzen;

1. is van mening dat de komende 
uitdagingen, of het nu gaat om 
demografische verschuivingen, 
klimaatverandering of de 
energievoorziening, te omvangrijk zijn om 
door de lidstaten afzonderlijk te worden 
aangepakt; is ervan overtuigd dat de EU 
hier als entiteit die veel meer is dan de som 
van haar lidstaten, haar meerwaarde kan 
bewijzen;

Or. en

Amendement 71
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de komende 
uitdagingen, of het nu gaat om 
demografische verschuivingen, 
klimaatverandering of energietekorten, te 
omvangrijk zijn om door de lidstaten 
afzonderlijk te worden aangepakt; is ervan 
overtuigd dat de EU hier als entiteit die 
veel meer is dan de som van haar lidstaten, 
haar waarde bewijzen;

1. is van mening dat de komende 
uitdagingen, of het nu gaat om uitdagingen 
op het gebied van het sociaal beleid, 
demografische verschuivingen, 
klimaatverandering of energietekorten, te 
omvangrijk zijn om door de lidstaten 
afzonderlijk te worden aangepakt; is ervan 
overtuigd dat de EU hier als entiteit die 
veel meer is dan de som van haar lidstaten, 
haar waarde bewijzen;

Or. de

Amendement 72
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de komende 
uitdagingen, of het nu gaat om 
demografische verschuivingen, 
klimaatverandering of energietekorten, te 
omvangrijk zijn om door de lidstaten 
afzonderlijk te worden aangepakt; is ervan 
overtuigd dat de EU hier als entiteit die 
veel meer is dan de som van haar lidstaten, 
haar waarde bewijzen;

1. is van mening dat de komende 
uitdagingen, of het nu gaat om 
demografische verschuivingen, 
ongelijkheid, structurele werkloosheid, 
klimaatverandering of energietekorten, te 
omvangrijk zijn om door de lidstaten 
afzonderlijk te worden aangepakt; is ervan 
overtuigd dat de EU hier als entiteit die 
veel meer is dan de som van haar lidstaten, 
haar waarde kan bewijzen;

Or. en

Amendement 73
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de komende 
uitdagingen, of het nu gaat om 
demografische verschuivingen, 
klimaatverandering of energietekorten, te 
omvangrijk zijn om door de lidstaten 
afzonderlijk te worden aangepakt; is ervan 
overtuigd dat de EU hier als entiteit die 
veel meer is dan de som van haar lidstaten, 
haar waarde bewijzen;

1. is van mening dat de komende 
uitdagingen, of het nu gaat om 
demografische verschuivingen, structurele 
werkloosheid, klimaatverandering of 
energietekorten, te omvangrijk zijn om 
door de lidstaten afzonderlijk te worden 
aangepakt; is ervan overtuigd dat de EU 
hier als entiteit die veel meer is dan de som 
van haar lidstaten, haar waarde kan 
bewijzen;

Or. en

Amendement 74
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de komende 
uitdagingen, of het nu gaat om 
demografische verschuivingen, 
klimaatverandering of energietekorten, te 
omvangrijk zijn om door de lidstaten 
afzonderlijk te worden aangepakt; is ervan 
overtuigd dat de EU hier als entiteit die 
veel meer is dan de som van haar lidstaten, 
haar waarde bewijzen;

1. is van mening dat de komende 
uitdagingen, of het nu gaat om 
demografische verschuivingen, migratie, 
klimaatverandering of energietekorten, te 
omvangrijk zijn om door de lidstaten 
afzonderlijk te worden aangepakt; is ervan 
overtuigd dat de EU hier als entiteit die 
veel meer is dan de som van haar lidstaten, 
haar waarde kan bewijzen;

Or. en

Amendement 75
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de komende 
uitdagingen, of het nu gaat om 
demografische verschuivingen, 
klimaatverandering of energietekorten, te 
omvangrijk zijn om door de lidstaten 
afzonderlijk te worden aangepakt; is ervan 
overtuigd dat de EU hier als entiteit die 
veel meer is dan de som van haar lidstaten, 
haar waarde bewijzen;

1. is van mening dat de komende 
uitdagingen, of het nu gaat om 
demografische verschuivingen, 
immigratie, klimaatverandering of 
energietekorten, te omvangrijk zijn om 
door de lidstaten afzonderlijk te worden 
aangepakt; is ervan overtuigd dat de EU 
hier als entiteit die veel meer is dan de som 
van haar lidstaten, haar waarde bewijzen;

Or. el

Amendement 76
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat het vanwege de crisis en Schrappen
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de ernstige beperking van 
overheidsuitgaven veel moeilijker is 
geworden voor de lidstaten om 
vooruitgang te boeken bij het 
verwezenlijken van economische groei en 
sociale convergentie en om ten volle deel 
te nemen aan de interne markt; is van 
mening dat de Unie over de capaciteit 
beschikt om plannen te maken en te 
handelen op een wijze die recht doet aan 
de langetermijnbelangen van de EU 
burgers, en bij haar activiteiten minder 
wordt beperkt door de dagelijkse politieke 
realiteit die het maken van plannen op de 
lange termijn bemoeilijkt;

Or. en

Amendement 77
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat het vanwege de crisis en 
de ernstige beperking van 
overheidsuitgaven veel moeilijker is 
geworden voor de lidstaten om 
vooruitgang te boeken bij het 
verwezenlijken van economische groei en 
sociale convergentie en om ten volle deel 
te nemen aan de interne markt; is van 
mening dat de Unie over de capaciteit 
beschikt om plannen te maken en te 
handelen op een wijze die recht doet aan 
de langetermijnbelangen van de 
EU-burgers, en bij haar activiteiten 
minder wordt beperkt door de dagelijkse 
politieke realiteit die het maken van 
plannen op de lange termijn bemoeilijkt;

Schrappen

Or. pt
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Amendement 78
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat het vanwege de crisis en 
de ernstige beperking van 
overheidsuitgaven veel moeilijker is 
geworden voor de lidstaten om vooruitgang 
te boeken bij het verwezenlijken van 
economische groei en sociale convergentie 
en om ten volle deel te nemen aan de 
interne markt; is van mening dat de Unie 
over de capaciteit beschikt om plannen te 
maken en te handelen op een wijze die 
recht doet aan de langetermijnbelangen 
van de EU-burgers, en bij haar 
activiteiten minder wordt beperkt door de 
dagelijkse politieke realiteit die het maken 
van plannen op de lange termijn 
bemoeilijkt;

2. beseft weliswaar dat het vanwege de 
huidige crisis en de ernstige beperking van 
overheidsuitgaven veel moeilijker is 
geworden voor de lidstaten om vooruitgang 
te boeken bij het verwezenlijken van 
economische groei en sociale convergentie 
en om ten volle deel te nemen aan de 
interne markt, maar is ervan overtuigd dat 
meer Europa, en niet minder Europa, een 
uitweg uit de crisis biedt; is van mening 
dat het meerjarig financieel kader van de 
EU, mits op de juiste wijze gebruikt, een 
zeer belangrijk instrument vormt voor de 
langetermijnplanning van het Europese 
project en het aanpakken van structurele 
kwesties, en dat het een instrument is dat 
betere mogelijkheden biedt om rekening te 
houden met het Europese perspectief en 
de meerwaarde van de Unie;

Or. en

Amendement 79
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat het vanwege de crisis en 
de ernstige beperking van 
overheidsuitgaven veel moeilijker is 
geworden voor de lidstaten om vooruitgang 
te boeken bij het verwezenlijken van 
economische groei en sociale convergentie 
en om ten volle deel te nemen aan de 
interne markt; is van mening dat de Unie 

2. wijst erop dat het vanwege de crisis en 
de ernstige beperking van 
overheidsuitgaven veel moeilijker is 
geworden voor de lidstaten om vooruitgang 
te boeken bij het verwezenlijken van 
economische groei en sociale convergentie 
en om ten volle deel te nemen aan de 
interne markt; is van mening dat de Unie 
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over de capaciteit beschikt om plannen te 
maken en te handelen op een wijze die 
recht doet aan de langetermijnbelangen van 
de EU-burgers, en bij haar activiteiten 
minder wordt beperkt door de dagelijkse 
politieke realiteit die het maken van 
plannen op de lange termijn bemoeilijkt;

over de capaciteit beschikt om plannen te 
maken en te handelen op een wijze die 
recht doet aan de langetermijnbelangen van 
de EU-burgers;

Or. en

Amendement 80
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat het vanwege de crisis en 
de ernstige beperking van 
overheidsuitgaven veel moeilijker is 
geworden voor de lidstaten om vooruitgang 
te boeken bij het verwezenlijken van 
economische groei en sociale convergentie 
en om ten volle deel te nemen aan de 
interne markt; is van mening dat de Unie 
over de capaciteit beschikt om plannen te 
maken en te handelen op een wijze die 
recht doet aan de langetermijnbelangen van 
de EU-burgers, en bij haar activiteiten 
minder wordt beperkt door de dagelijkse 
politieke realiteit die het maken van 
plannen op de lange termijn bemoeilijkt;

2. wijst erop dat het vanwege de crisis en 
de ernstige beperking van 
overheidsuitgaven veel moeilijker is 
geworden voor de lidstaten om vooruitgang 
te boeken bij het verwezenlijken van 
economische groei en sociale convergentie 
en om ten volle deel te nemen aan de 
interne markt, en dat er nog steeds weinig 
zicht is op de algehele sociale gevolgen 
van de crisis en de daarmee 
samenhangende bezuinigingsmaatregelen 
voor de Europese vrouwen en mannen; is 
van mening dat de Unie over de capaciteit 
beschikt om plannen te maken en te 
handelen op een wijze die recht doet aan de 
langetermijnbelangen van de EU-burgers, 
en bij haar activiteiten minder wordt 
beperkt door de dagelijkse politieke 
realiteit die het maken van plannen op de 
lange termijn bemoeilijkt;

Or. en

Amendement 81
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat het vanwege de crisis en 
de ernstige beperking van
overheidsuitgaven veel moeilijker is 
geworden voor de lidstaten om vooruitgang 
te boeken bij het verwezenlijken van 
economische groei en sociale convergentie 
en om ten volle deel te nemen aan de 
interne markt; is van mening dat de Unie 
over de capaciteit beschikt om plannen te 
maken en te handelen op een wijze die 
recht doet aan de langetermijnbelangen van 
de EU-burgers, en bij haar activiteiten 
minder wordt beperkt door de dagelijkse 
politieke realiteit die het maken van 
plannen op de lange termijn bemoeilijkt;

2. wijst erop dat het vanwege de crisis en 
de ernstige beperking van 
overheidsuitgaven veel moeilijker is 
geworden voor de lidstaten om vooruitgang 
te boeken bij het verwezenlijken van 
economische groei en sociale convergentie 
en om ten volle deel te nemen aan de 
interne markt, en dat er nog steeds 
grotendeels onduidelijkheid heerst over de 
algehele sociale gevolgen die de crisis en 
de daarmee samenhangende 
bezuinigingsmaatregelen voor de 
Europese vrouwen en mannen hebben; is 
van mening dat de Unie over de capaciteit 
beschikt om plannen te maken en te 
handelen op een wijze die recht doet aan de 
langetermijnbelangen van de EU-burgers, 
en bij haar activiteiten minder wordt 
beperkt door de dagelijkse politieke 
realiteit die het maken van plannen op de 
lange termijn bemoeilijkt;

Or. en

Amendement 82
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat het vanwege de crisis en 
de ernstige beperking van 
overheidsuitgaven veel moeilijker is 
geworden voor de lidstaten om vooruitgang 
te boeken bij het verwezenlijken van 
economische groei en sociale convergentie 
en om ten volle deel te nemen aan de 
interne markt; is van mening dat de Unie 
over de capaciteit beschikt om plannen te 

2. wijst erop dat het vanwege de crisis en 
de ernstige beperking van 
overheidsuitgaven veel moeilijker is 
geworden voor de lidstaten om vooruitgang 
te boeken bij het verwezenlijken van 
economische groei en sociale convergentie 
en om ten volle deel te nemen aan de 
interne markt; is echter van mening dat 
alleen de lidstaten voldoende zicht hebben 
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maken en te handelen op een wijze die 
recht doet aan de langetermijnbelangen van 
de EU-burgers, en bij haar activiteiten 
minder wordt beperkt door de dagelijkse 
politieke realiteit die het maken van 
plannen op de lange termijn bemoeilijkt;

op hun individuele behoeften en dat de 
EU tot dusver niet tot een efficiënte 
planning in staat is geweest, zoals blijkt 
uit het hoge aantal verzoeken om 
begrotingsoverschrijvingen dat elk jaar 
weer aan de Begrotingscommissie ter 
goedkeuring wordt voorgelegd, en uit het 
hoge onderbestedingspercentage aan het 
eind van het jaar;

Or. en

Amendement 83
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat het vanwege de crisis en 
de ernstige beperking van 
overheidsuitgaven veel moeilijker is 
geworden voor de lidstaten om vooruitgang 
te boeken bij het verwezenlijken van 
economische groei en sociale convergentie 
en om ten volle deel te nemen aan de 
interne markt; is van mening dat de Unie 
over de capaciteit beschikt om plannen te 
maken en te handelen op een wijze die 
recht doet aan de langetermijnbelangen van 
de EU-burgers, en bij haar activiteiten 
minder wordt beperkt door de dagelijkse 
politieke realiteit die het maken van 
plannen op de lange termijn bemoeilijkt;

2. wijst erop dat het vanwege de crisis en 
de ernstige beperking van 
overheidsuitgaven veel moeilijker is 
geworden voor de lidstaten om vooruitgang 
te boeken in de richting van ontwikkeling, 
versterking van het concurrentievermogen 
en sociale samenhang bij het 
verwezenlijken van economische groei en 
sociale convergentie en om ten volle deel 
te nemen aan de interne markt; is van 
mening dat de Unie over de capaciteit 
beschikt om plannen te maken en te 
handelen op een wijze die recht doet aan de 
langetermijnbelangen van de EU-burgers, 
en bij haar activiteiten minder wordt 
beperkt door de dagelijkse politieke 
realiteit die het maken van plannen op de 
lange termijn bemoeilijkt;

Or. el

Amendement 84
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van mening dat de Europa 2020-
strategie Europa moet helpen zich te 
herstellen van de crisis en er sterker uit te 
voorschijn te komen, en wel door betere 
voorwaarden te scheppen voor en meer 
overheidsinvesteringen te doen in 
innovatie, onderzoek en ontwikkeling, 
door de klimaat- en energiedoelstellingen 
van de EU te verwezenlijken, door het 
onderwijsniveau te verhogen en door 
sociale insluiting te bevorderen, met name 
door vermindering van de armoede; wijst 
erop dat er voor enige samenhang moet 
worden gezorgd tussen het verwezenlijken 
van deze doelen en de financiën die er op 
Europees en nationaal niveau aan worden 
toegewezen; stelt zich op het standpunt 
dat het Europees semester zich moet 
richten op een grotere synergie tussen 
Europese en nationale 
overheidsinvesteringen met het oog op een 
betere verwezenlijking van de algemene 
politieke doelstellingen van de EU;

Or. en

Amendement 85
Reimer Böge, Othmar Karas namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. herinnert eraan dat de EU een groot 
aantal politieke verplichtingen moet 
nakomen die rechtstreeks voortvloeien uit 
het Verdrag, dat de primaire rechtsbron 
van de Unie is; is derhalve van mening 
dat het EU-Verdrag het belangrijkste 
referentie- en oriëntatiepunt voor het 



PE462.723v01-00 46/109 AM\862964NL.doc

NL

volgende MFK blijft en dat de naleving 
van de bepalingen ervan een centrale 
uitdaging voor de Unie als geheel vormt; 

Or. en

Amendement 86
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 quater. benadrukt dat zorgvuldig moet 
worden geëvalueerd in hoeverre de 
overeengekomen beleidsdoelstellingen in 
het huidige MFK zijn gerealiseerd, om zo 
waardevolle informatie te verkrijgen voor 
het volgende MFK;

Or. en

Amendement 87
Bas Eickhout, Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 quinquies. is van oordeel dat het 
waarborgen van "duurzame middelen 
voor de Europese Unie" in de eerste 
plaats betekent dat het "stelsel van eigen 
middelen"van de EU moet worden 
herzien, teneinde de huidige nationale 
bijdragen te vervangen door echte 
Europese begrotingsmiddelen;

Or. en
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Amendement 88
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 sexies. is van oordeel dat de recente 
gebeurtenissen duidelijk maken dat de 
eurozone behoefte heeft aan steviger 
economisch bestuur en dat een monetaire 
pijler zonder een sociaaleconomische 
pijler gedoemd is te mislukken; acht het in 
dit verband van essentieel belang dat de 
Unie haar systeem van economisch 
bestuur versterkt teneinde de 
tenuitvoerlegging van de Europa 2020-
strategie (herstellen en waarborgen van 
de economische groeicijfers op de lange 
termijn) te verzekeren, een herhaling van 
de huidige crisis te voorkomen en het 
Europese project veilig te stellen;

Or. en

Amendement 89
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 septies. meent dat een Unie van staten 
met een eengemaakte en geïntegreerde 
arbeids-, goederen- en dienstenmarkt en 
met vrije mededinging als economisch 
kernbeginsel zich niet kan ontwikkelen en 
niet kan overleven zonder een beleid dat 
al haar burgers de mogelijkheid geeft de 
kansen te benutten die de eengemaakte 
markt biedt, en dat hen beschermt tegen 
de meest onwenselijke gevolgen van het 
functioneren van de Unie; is in dit 
verband van mening dat het cohesiebeleid 
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van de EU het voornaamste Europese 
instrument is dat de sterke en toenemende 
trend van ongelijke sociale en territoriale 
ontwikkeling als gevolg van grotere 
concurrentie, de hogere eisen van de 
interne markt en het gezamenlijke 
raakvlak met de gemondialiseerde wereld 
tegenwerkt; is van mening dat het 
cohesiebeleid in dit opzicht niet alleen als 
belangrijk instrument voor convergentie 
en harmonieuze ontwikkeling op het 
gehele grondgebied van de Unie moet 
worden beschouwd, maar ook als 
essentiële voorwaarde voor het 
voortbestaan en de verdieping van het 
Europese project; 

Or. en

Amendement 90
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 octies. is ervan overtuigd dat de 
komende uitdagingen, of het nu gaat om 
groei en werkgelegenheid, de 
vermindering van armoede, 
demografische verschuivingen, 
klimaatverandering of energietekorten, te 
omvangrijk zijn om door de lidstaten 
afzonderlijk te worden aangepakt; is 
ervan overtuigd dat de EU hier als entiteit 
die veel meer is dan de som van haar 
lidstaten, haar meerwaarde kan bewijzen;

Or. en

Amendement 91
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat de crisis heeft benadrukt 
met welke structurele uitdagingen de 
economieën van de meeste lidstaten te 
maken hebben: suboptimale productiviteit, 
structurele werkloosheid, een rigide
arbeidsmarkt, verouderde vaardigheden en 
geringe groei;

3. wijst erop dat de crisis heeft benadrukt 
met welke structurele uitdagingen de 
economieën van de meeste lidstaten te 
maken hebben: gedereguleerde financiële 
markten die het ontstaan van de 
financiële en economische crisis mogelijk 
hebben gemaakt, verergerende macro-
economische onevenwichtigheden binnen 
de Europese Unie, suboptimale 
productiviteit als gevolg van het beleid van 
de EU en de lidstaten om 
lagelonensectoren te stimuleren ("werken 
lonend maken"), conjuncturele 
werkloosheid en toenemende armoede en 
sterkere sociale uitsluiting als gevolg van 
bezuinigingsbeleid, de opmars van 
onzekere banen als gevolg van de dwang 
tot steeds grotere flexibiliteit van de
arbeidsmarkt, de steeds ongelijkere 
verdeling van inkomen en vermogen, een 
ecologische voetafdruk die het 
viervoudige bedraagt van de voor 
economische duurzaamheid vereiste 
waarde, onvoldoende investeringen in 
onderwijs, opleiding en vaardigheden met 
het oog op duurzame ontwikkeling en 
slechte economische en sociale 
vooruitzichten voor de toekomst;

Or. en

Amendement 92
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat de crisis heeft benadrukt 
met welke structurele uitdagingen de 

3. wijst erop dat de crisis heeft benadrukt 
met welke structurele uitdagingen de 
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economieën van de meeste lidstaten te 
maken hebben: suboptimale productiviteit, 
structurele werkloosheid, een rigide 
arbeidsmarkt, verouderde vaardigheden en 
geringe groei;

economieën van de meeste lidstaten te 
maken hebben: suboptimale productiviteit, 
structurele werkloosheid, verouderde 
vaardigheden en geringe groei; 
onderstreept dat investeringen op 
sleutelgebieden als onderwijs, onderzoek 
en innovatie nodig zijn om deze 
structurele uitdagingen het hoofd te 
kunnen bieden;

Or. en

Amendement 93
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat de crisis heeft benadrukt 
met welke structurele uitdagingen de 
economieën van de meeste lidstaten te 
maken hebben: suboptimale productiviteit, 
structurele werkloosheid, een rigide 
arbeidsmarkt, verouderde vaardigheden en 
geringe groei;

3. wijst erop dat de crisis heeft benadrukt 
met welke structurele uitdagingen de 
economieën van de meeste lidstaten te 
maken hebben: een te lage 
hulpbronnenproductiviteit, structurele 
werkloosheid en inkomensongelijkheid, 
een rigide arbeidsmarkt en een verouderd 
begrip van vaardigheden en groei;

Or. en

Amendement 94
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat de crisis heeft benadrukt 
met welke structurele uitdagingen de 
economieën van de meeste lidstaten te 
maken hebben: suboptimale productiviteit, 
structurele werkloosheid, een rigide 

3. wijst erop dat de crisis heeft benadrukt 
met welke structurele uitdagingen de 
economieën van de meeste lidstaten te 
maken hebben: suboptimale productiviteit, 
hoge overheidsschulden, grote 
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arbeidsmarkt, verouderde vaardigheden en 
geringe groei;

begrotingstekorten, structurele 
werkloosheid, een rigide arbeidsmarkt, 
verouderde vaardigheden en geringe groei;

Or. en

Amendement 95
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat de crisis heeft benadrukt 
met welke structurele uitdagingen de 
economieën van de meeste lidstaten te 
maken hebben: suboptimale productiviteit,
structurele werkloosheid, een rigide 
arbeidsmarkt, verouderde vaardigheden en 
geringe groei;

3. wijst erop dat de crisis heeft benadrukt 
met welke structurele uitdagingen de 
economieën van de meeste lidstaten te 
maken hebben: suboptimale productiviteit, 
structurele werkloosheid, een rigide 
arbeidsmarkt, voortdurende 
belemmeringen van de interne markt, lage 
arbeidsmobiliteit, verouderde 
vaardigheden en geringe groei;

Or. en

Amendement 96
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat de crisis heeft benadrukt 
met welke structurele uitdagingen de 
economieën van de meeste lidstaten te 
maken hebben: suboptimale productiviteit, 
structurele werkloosheid, een rigide 
arbeidsmarkt, verouderde vaardigheden en 
geringe groei;

3. wijst erop dat de crisis heeft benadrukt 
met welke structurele uitdagingen de 
economieën van sommige lidstaten te 
maken hebben: suboptimale productiviteit, 
structurele werkloosheid, een rigide 
arbeidsmarkt, verouderde vaardigheden en 
geringe groei;

Or. en
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Amendement 97
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat de crisis heeft benadrukt 
met welke structurele uitdagingen de 
economieën van de meeste lidstaten te 
maken hebben: suboptimale productiviteit, 
structurele werkloosheid, een rigide 
arbeidsmarkt, verouderde vaardigheden en 
geringe groei;

3. wijst erop dat de crisis heeft benadrukt 
met welke structurele uitdagingen de 
economieën van enkele lidstaten te maken 
hebben: suboptimale productiviteit, 
structurele werkloosheid, een rigide 
arbeidsmarkt, verouderde vaardigheden en 
geringe groei;

Or. pt

Amendement 98
Carl Haglund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat de crisis heeft benadrukt 
met welke structurele uitdagingen de 
economieën van de meeste lidstaten te 
maken hebben: suboptimale productiviteit, 
structurele werkloosheid, een rigide 
arbeidsmarkt, verouderde vaardigheden en
geringe groei;

3. wijst erop dat de crisis heeft benadrukt 
met welke structurele uitdagingen de 
economieën van de meeste lidstaten te 
maken hebben: suboptimale productiviteit, 
structurele werkloosheid, een rigide 
arbeidsmarkt en verouderde vaardigheden, 
met als gevolg een geringe groei;

Or. en

Amendement 99
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat de versterking van 
het concurrentievermogen van de 
Europese economie en de bevordering van 
de totstandbrenging van 's werelds 
toonaangevende kennisgebaseerde 
economie 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 100
Herbert Reul, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert eraan dat als de huidige 
investeringstendensen doorzetten, Azië in 
2025 wellicht voorop loopt in de 
wetenschappelijke en technologische 
ontwikkelingen, ten koste van de EU en de 
VS; wijst erop dat de Unie ook op het 
gebied van het hoger onderwijs 
achterloopt, aangezien slechts ongeveer 30 
van de beste 100 universiteiten ter wereld 
Europese universiteiten zijn; benadrukt dat 
Europa ook terrein verliest in de wedloop 
om vaardigheden en wijst op het feit dat in 
2020 het aantal banen waarvoor hoge 
kwalificaties vereist zijn zal zijn gestegen 
met 16 miljoen, terwijl de vraag naar 
laaggeschoolde werknemers zal afnemen 
met 12 miljoen banen;

4. herinnert eraan dat als de huidige 
investeringstendensen doorzetten en als er 
ieder jaar alleen al circa 300.00 
ingenieurs aan Chinese universiteiten 
blijven afstuderen, Azië in 2025 wellicht 
voorop loopt in de wetenschappelijke en 
technologische ontwikkelingen, ten koste 
van de EU en de VS; wijst erop dat de 
Unie ook op het gebied van het hoger 
onderwijs achterloopt, aangezien slechts 
ongeveer 30 van de beste 100 
universiteiten ter wereld Europese 
universiteiten zijn; benadrukt dat Europa 
ook terrein verliest in de wedloop om 
vaardigheden en wijst op het feit dat in 
2020 het aantal banen waarvoor hoge 
kwalificaties vereist zijn zal zijn gestegen 
met 16 miljoen, terwijl de vraag naar 
laaggeschoolde werknemers zal afnemen 
met 12 miljoen banen;

Or. de
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Amendement 101
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert eraan dat als de huidige 
investeringstendensen doorzetten, Azië in 
2025 wellicht voorop loopt in de 
wetenschappelijke en technologische 
ontwikkelingen, ten koste van de EU en de 
VS; wijst erop dat de Unie ook op het 
gebied van het hoger onderwijs 
achterloopt, aangezien slechts ongeveer 30 
van de beste 100 universiteiten ter wereld 
Europese universiteiten zijn; benadrukt dat 
Europa ook terrein verliest in de wedloop 
om vaardigheden en wijst op het feit dat in 
2020 het aantal banen waarvoor hoge 
kwalificaties vereist zijn zal zijn gestegen 
met 16 miljoen, terwijl de vraag naar 
laaggeschoolde werknemers zal afnemen 
met 12 miljoen banen;

4. herinnert eraan dat als de huidige 
investeringstendensen doorzetten, Azië in 
2025 wellicht voorop loopt in de 
wetenschappelijke en technologische 
ontwikkelingen; brengt evenwel in 
herinnering dat deze veranderingen niet 
alleen enorme uitdagingen met zich 
meebrengt, zoals een sterke groei van het 
exportpotentieel van de EU; wijst erop dat 
de Unie ook op het gebied van het hoger 
onderwijs achterloopt, aangezien slechts 
ongeveer 30 van de beste 100 
universiteiten ter wereld Europese 
universiteiten zijn; benadrukt dat Europa 
ook terrein verliest in de wedloop om 
vaardigheden en wijst op het feit dat in 
2020 het aantal banen waarvoor hoge 
kwalificaties vereist zijn zal zijn gestegen 
met 16 miljoen, terwijl de vraag naar 
laaggeschoolde werknemers zal afnemen 
met 12 miljoen banen;

Or. en

Amendement 102
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert eraan dat als de huidige 
investeringstendensen doorzetten, Azië in 
2025 wellicht voorop loopt in de 
wetenschappelijke en technologische 

4. herinnert eraan dat als de huidige 
investeringstendensen doorzetten, Azië in 
2025 wellicht voorop loopt in de 
wetenschappelijke en technologische 
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ontwikkelingen, ten koste van de EU en de 
VS; wijst erop dat de Unie ook op het 
gebied van het hoger onderwijs 
achterloopt, aangezien slechts ongeveer 30 
van de beste 100 universiteiten ter wereld 
Europese universiteiten zijn; benadrukt dat 
Europa ook terrein verliest in de wedloop 
om vaardigheden en wijst op het feit dat in 
2020 het aantal banen waarvoor hoge 
kwalificaties vereist zijn zal zijn gestegen 
met 16 miljoen, terwijl de vraag naar 
laaggeschoolde werknemers zal afnemen 
met 12 miljoen banen;

ontwikkelingen, ten koste van de EU en de 
VS; wijst erop dat de lidstaten ook op het 
gebied van het hoger onderwijs 
achterlopen, aangezien slechts ongeveer 
30 van de beste 100 universiteiten ter 
wereld Europese universiteiten zijn; 
benadrukt dat Europa ook terrein verliest in 
de wedloop om vaardigheden en wijst op 
het feit dat in 2020 het aantal banen 
waarvoor hoge kwalificaties vereist zijn zal 
zijn gestegen met 16 miljoen, terwijl de 
vraag naar laaggeschoolde werknemers zal 
afnemen met 12 miljoen banen;

Or. en

Amendement 103
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert eraan dat als de huidige 
investeringstendensen doorzetten, Azië in 
2025 wellicht voorop loopt in de 
wetenschappelijke en technologische 
ontwikkelingen, ten koste van de EU en de 
VS; wijst erop dat de Unie ook op het 
gebied van het hoger onderwijs 
achterloopt, aangezien slechts ongeveer 30 
van de beste 100 universiteiten ter wereld 
Europese universiteiten zijn; benadrukt dat 
Europa ook terrein verliest in de wedloop 
om vaardigheden en wijst op het feit dat in 
2020 het aantal banen waarvoor hoge 
kwalificaties vereist zijn zal zijn gestegen 
met 16 miljoen, terwijl de vraag naar 
laaggeschoolde werknemers zal afnemen 
met 12 miljoen banen;

4. herinnert eraan dat als de huidige 
investeringstendensen doorzetten, Azië in 
2025 wellicht voorop loopt in de 
wetenschappelijke en technologische 
ontwikkelingen, ten koste van de EU en de 
VS; wijst erop dat de Unie en de lidstaten
ook op het gebied van het hoger onderwijs 
achterlopen, aangezien slechts ongeveer 
30 van de beste 100 universiteiten ter 
wereld Europese universiteiten zijn; 
benadrukt dat Europa ook terrein verliest in 
de wedloop om vaardigheden en wijst op 
het feit dat in 2020 het aantal banen 
waarvoor hoge kwalificaties vereist zijn zal 
zijn gestegen met 16 miljoen, terwijl de 
vraag naar laaggeschoolde werknemers zal 
afnemen met 12 miljoen banen;

Or. en
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Amendement 104
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert eraan dat als de huidige 
investeringstendensen doorzetten, Azië in 
2025 wellicht voorop loopt in de 
wetenschappelijke en technologische 
ontwikkelingen, ten koste van de EU en de 
VS; wijst erop dat de Unie ook op het 
gebied van het hoger onderwijs 
achterloopt, aangezien slechts ongeveer 30 
van de beste 100 universiteiten ter wereld 
Europese universiteiten zijn; benadrukt dat 
Europa ook terrein verliest in de wedloop 
om vaardigheden en wijst op het feit dat in 
2020 het aantal banen waarvoor hoge 
kwalificaties vereist zijn zal zijn gestegen 
met 16 miljoen, terwijl de vraag naar 
laaggeschoolde werknemers zal afnemen 
met 12 miljoen banen;

4. herinnert eraan dat als de huidige 
investeringstendensen doorzetten, Azië in 
2025 wellicht voorop loopt in de 
wetenschappelijke en technologische 
ontwikkelingen, ten koste van de EU en de 
VS; wijst erop dat de Unie ook op het 
gebied van het hoger universitair en 
beroepsonderwijs achterloopt, aangezien 
slechts ongeveer 30 van de beste 100 
universiteiten ter wereld Europese 
universiteiten zijn; benadrukt dat Europa 
ook terrein verliest in de wedloop om 
vaardigheden en wijst op het feit dat in 
2020 het aantal banen waarvoor hoge 
kwalificaties vereist zijn zal zijn gestegen 
met 16 miljoen, terwijl de vraag naar 
laaggeschoolde werknemers zal afnemen 
met 12 miljoen banen;

Or. de

Amendement 105
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert eraan dat als de huidige 
investeringstendensen doorzetten, Azië in 
2025 wellicht voorop loopt in de 
wetenschappelijke en technologische 
ontwikkelingen, ten koste van de EU en de 
VS; wijst erop dat de Unie ook op het 
gebied van het hoger onderwijs 
achterloopt, aangezien slechts ongeveer 30 
van de beste 100 universiteiten ter wereld 

4. herinnert eraan dat als de huidige 
investeringstendensen doorzetten, Azië in 
2025 wellicht voorop loopt in de 
wetenschappelijke en technologische 
ontwikkelingen, ten koste van de EU en de 
VS; wijst erop dat de Unie ook op het 
gebied van het hoger onderwijs 
achterloopt, aangezien slechts ongeveer 30 
van de beste 100 universiteiten ter wereld 
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Europese universiteiten zijn; benadrukt dat 
Europa ook terrein verliest in de wedloop 
om vaardigheden en wijst op het feit dat in 
2020 het aantal banen waarvoor hoge 
kwalificaties vereist zijn zal zijn gestegen 
met 16 miljoen, terwijl de vraag naar 
laaggeschoolde werknemers zal afnemen 
met 12 miljoen banen;

Europese universiteiten zijn; benadrukt dat 
Europa ook terrein verliest in de wedloop 
om vaardigheden en wijst op het feit dat in 
2020 het aantal banen waarvoor hoge 
kwalificaties vereist zijn zal zijn gestegen 
met 16 miljoen, terwijl de vraag naar 
laaggeschoolde werknemers zal afnemen 
met 12 miljoen banen; wijst erop dat het 
falen van de strategie van Lissabon geen 
aanleiding geeft voor al te veel optimisme 
wat de betreft de kansen dat de Europa 
2020-strategie verbetering in de situatie 
brengt;

Or. en

Amendement 106
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst erop dat de werkloosheid als 
gevolg van de financiële en economische 
crisis sterk is gestegen en nu constant 
hoog blijft en met 23 miljoen werklozen in 
de EU van 27 45 procent ofwel 7 miljoen 
werklozen hoger is dan in het voorjaar 
2008, voor het begin van de financiële 
crisis; uit haar bezorgdheid over het feit 
dat met name de jeugdwerkloosheid met 
19,9 procent nog altijd bijzonder hoog is; 
vreest dat het percentage van de bevolking 
dat door armoede wordt bedreigd zo hoog 
zal blijven zolang het niet lukt om de 
arbeidsparticipatie te verhogen en de 
werkloosheid terug te dringen; 
verwelkomt derhalve uitdrukkelijk de 
prioriteiten van de Europa 2020-strategie, 
aangezien hiermee de uitdagingen op het 
gebied van sociaal beleid kunnen worden 
overwonnen;

Or. de
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Amendement 107
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. benadrukt derhalve met klem dat de 
EU de trend van dalende 
overheidsinvesteringen moet omkeren en 
investeringen in onderwijs en levenslang 
leren moet bevorderen om de 
vaardigheden van de burgers te 
verbeteren; is van mening dat onderwijs 
door de Unie als publiek goed moet 
worden beschouwd dat investeringen in 
alle aspecten van het onderwijsstelsel, de 
kwaliteit van het onderwijs en bredere 
toegang tot hoger onderwijs vereist; 
herinnert eraan dat een hoog percentage 
vroegtijdige schoolverlaters en een 
beperkte toegang tot hoger en universitair 
onderwijs basisfactoren zijn die tot een 
hoog percentage langdurig werklozen 
bijdragen en een verwoestende uitwerking 
hebben op de sociale cohesie;

Or. en

Amendement 108
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Tussenkop

Ontwerpresolutie Amendement

De demografische uitdaging De uitdaging van de bestrijding van de 
werkloosheid en pleidooi voor een 
inclusieve samenleving in Europa

Or. en
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Amendement 109
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

De uitdaging van de bestrijding van de 
werkloosheid en pleidooi voor een 
inclusieve samenleving in Europa
4 quater. acht het behoud van 
mededingingsvermogen, opvoering van de 
groei en bestrijding van de hoge 
werkloosheid één van de grote 
uitdagingen waarmee de Europese Unie 
zich geconfronteerd ziet; is van mening 
dat het voor de verbetering van de 
werkgelegenheidsresultaten van cruciaal 
belang is goed werkende arbeidsmarkten 
en sociale omstandigheden meer centraal 
te stellen; pleit daarom voor een nieuwe 
agenda om fatsoenlijk werk te bevorderen, 
de rechten van werknemers in heel 
Europa te verzekeren en de 
arbeidsomstandigheden te verbeteren; 
herinnert eraan dat een van de vijf 
hoofddoelen van de Europa 2020-
strategie erin bestaat het aantal door 
armoede bedreigde personen met 20 
miljoen te verlagen; stelt zich op het 
standpunt dat passende maatregelen 
moeten worden getroffen om dit doel te 
bereiken en dat hiertoe naast deze 
overkoepelende doelstelling streefdoelen 
moeten worden vastgelegd voor het 
verminderen van de armoede in elke 
lidstaat;

Or. en

Amendement 110
Evelyn Regner
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Ontwerpresolutie
Tussenkop

Ontwerpresolutie Amendement

De demografische uitdaging De uitdaging op het gebied van sociaal 
beleid

Or. de

Amendement 111
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de Unie de 
demografische uitdaging moet aangaan; 
wijst erop dat de combinatie van een 
kleinere beroepsbevolking en relatief 
meer gepensioneerden de sociale 
zekerheid en het economisch 
concurrentievermogen extra onder druk 
zetten;

5. is van mening dat de lidstaten de 
demografische uitdagingen moeten
aangaan;

Or. en

Amendement 112
Anne E. Jensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de Unie de 
demografische uitdaging moet aangaan; 
wijst erop dat de combinatie van een 
kleinere beroepsbevolking en relatief meer 
gepensioneerden de sociale zekerheid en 
het economisch concurrentievermogen 
extra onder druk zetten;

5. is van mening dat de Unie de 
demografische uitdaging moet aangaan; 
wijst erop dat de combinatie van een 
kleinere beroepsbevolking en relatief meer 
gepensioneerden de sociale zekerheid en 
het economisch concurrentievermogen 
extra onder druk zetten; onderstreept in dit 



AM\862964NL.doc 61/109 PE462.723v01-00

NL

verband dat overal in de EU 
hervormingen van de arbeidsmarkt en de 
pensioenstelsels noodzakelijk zijn;

Or. en

Amendement 113
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de Unie de 
demografische uitdaging moet aangaan; 
wijst erop dat de combinatie van een 
kleinere beroepsbevolking en relatief 
meer gepensioneerden de sociale 
zekerheid en het economisch 
concurrentievermogen extra onder druk 
zetten;

5. is van mening dat de Unie de 
demografische uitdaging moet aangaan; 
wijst erop dat dit door een sterker en 
ruimhartiger migratiebeleid kan worden 
bereikt, mits hiervoor een goede aanpak 
wordt gekozen, en door de deelname aan 
de arbeidsmarkt van bevolkingsgroepen 
met een lagere arbeidsparticipatie, zoals 
vrouwen, jongeren en personen met een 
handicap, te bevorderen en te verhogen;

Or. en

Amendement 114
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de Unie de 
demografische uitdaging moet aangaan; 
wijst erop dat de combinatie van een 
kleinere beroepsbevolking en relatief meer 
gepensioneerden de sociale zekerheid en 
het economisch concurrentievermogen 
extra onder druk zetten;

5. is van mening dat de Unie de 
demografische uitdaging moet aangaan; 
wijst erop dat een kleinere 
beroepsbevolking en relatief meer 
gepensioneerden de sociale zekerheid en 
het economisch concurrentievermogen 
extra onder druk zetten; meent dat dit 
probleem onder meer kan worden 
aangepakt met behulp van het 
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migratiebeleid en door programma's voor 
actieve sociale insluiting die erop zijn 
gericht groepen met een lage 
arbeidsparticipatie dichter bij de 
arbeidsmarkt te brengen;

Or. en

Amendement 115
Alexander Alvaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de Unie de 
demografische uitdaging moet aangaan; 
wijst erop dat de combinatie van een 
kleinere beroepsbevolking en relatief meer 
gepensioneerden de sociale zekerheid en 
het economisch concurrentievermogen 
extra onder druk zetten;

5. is van mening dat de Unie de 
demografische uitdaging moet aangaan 
door na te denken over 
gemeenschappelijke benaderingen met 
betrekking tot pensioenstelsels en de 
pensioengerechtigde leeftijd in de 
lidstaten; wijst erop dat de combinatie van 
een kleinere beroepsbevolking en relatief 
meer gepensioneerden de sociale zekerheid 
en het economisch concurrentievermogen 
extra onder druk zetten;

Or. en

Amendement 116
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de Unie de 
demografische uitdaging moet aangaan; 
wijst erop dat de combinatie van een 
kleinere beroepsbevolking en relatief meer 
gepensioneerden de sociale zekerheid en 
het economisch concurrentievermogen 

5. is van mening dat de Unie de 
demografische uitdaging moet aangaan; 
wijst erop dat de combinatie van een 
kleinere beroepsbevolking en relatief meer 
gepensioneerden de sociale zekerheid en 
het economisch concurrentievermogen 
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extra onder druk zetten; extra onder druk zou kunnen zetten indien 
niet volledig gebruik wordt gemaakt van 
de verscheidenheid en de talenten van de 
Europese beroepsbevolking;

Or. en

Amendement 117
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de Unie de 
demografische uitdaging moet aangaan; 
wijst erop dat de combinatie van een 
kleinere beroepsbevolking en relatief
meer gepensioneerden de sociale 
zekerheid en het economisch 
concurrentievermogen extra onder druk 
zetten;

5. is van mening dat de Unie de 
demografische uitdaging moet aangaan, 
hetgeen vraagt om meer ondersteuning 
van het moederschap en het vaderschap, 
op alle gebieden, alsmede om het behoud 
van het zogeheten Europees sociale 
model;

Or. pt

Amendement 118
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de Unie de 
demografische uitdaging moet aangaan; 
wijst erop dat de combinatie van een 
kleinere beroepsbevolking en relatief meer 
gepensioneerden de sociale zekerheid en 
het economisch concurrentievermogen 
extra onder druk zetten;

5. is van mening dat de lidstaten de 
demografische uitdaging moeten aangaan; 
wijst erop dat de combinatie van een 
kleinere beroepsbevolking en relatief meer 
gepensioneerden de sociale zekerheid en 
het economisch concurrentievermogen 
extra onder druk zetten;

Or. en
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Amendement 119
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de Unie de 
demografische uitdaging moet aangaan; 
wijst erop dat de combinatie van een 
kleinere beroepsbevolking en relatief meer 
gepensioneerden de sociale zekerheid en 
het economisch concurrentievermogen 
extra onder druk zetten;

5. is van mening dat de Unie over 
voldoende middelen moet beschikken om
de demografische uitdaging aan te gaan; 
wijst erop dat de combinatie van een 
kleinere beroepsbevolking en relatief meer 
gepensioneerden de sociale zekerheid en 
het economisch concurrentievermogen 
extra onder druk zetten;

Or. en

Amendement 120
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. merkt op dat leeftijdsgerelateerde 
demografische trends worden versterkt 
door migratie binnen de EU als gevolg 
van de nog steeds bestaande 
sociaaleconomische ongelijkheden; is van 
mening dat de Europese Unie in 
belangrijke mate kan bijdragen tot de 
vermindering van die ongelijkheden;

Or. en

Amendement 121
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

Sociale uitdagingen
5 ter. benadrukt dat meer dan 165 miljoen 
vrouwen en mannen in Europa onder de 
armoedegrens leven, dat ongelijkheid op 
grond van geslacht, ras, leeftijd, seksuele 
geaardheid en handicaps nog steeds een 
wijdverbreid fenomeen is en dat de meest 
kwetsbare groepen in de samenleving het 
zwaarst getroffen worden door de crisis, 
zodat krachtige maatregelen nodig zijn 
om voor sociale insluiting en sociale 
rechtvaardigheid te zorgen;

Or. en

Amendement 122
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Sociale uitdagingen
5 quater. benadrukt dat meer dan 100 
miljoen vrouwen en mannen in Europa 
onder de armoedegrens leven, dat 
ongelijkheid op grond van geslacht, ras, 
leeftijd, seksuele geaardheid en handicaps 
nog steeds een wijdverbreid fenomeen is 
en dat de meest kwetsbare groepen in de 
samenleving het zwaarst getroffen worden 
door de crisis, zodat krachtige 
maatregelen nodig zijn om voor sociale 
insluiting en sociale rechtvaardigheid te 
zorgen;

Or. en
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Amendement 123
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Sociale uitdagingen
5 quinquies. benadrukt dat meer dan 100 
miljoen vrouwen en mannen in Europa 
onder de armoedegrens leven, dat 
ongelijkheid op grond van geslacht, ras, 
leeftijd, seksuele geaardheid en handicaps 
nog steeds een wijdverbreid fenomeen is 
en dat de meest kwetsbare groepen in de 
samenleving het zwaarst getroffen worden 
door de crisis, zodat krachtige 
maatregelen nodig zijn om voor sociale 
insluiting en sociale rechtvaardigheid te 
zorgen;

Or. en

Amendement 124
Jürgen Klute, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 sexies. erkent dat artikel 19 van het 
VWEU als onderdeel van de 
gelijkheidswetgeving tot de bevordering 
van groei, mobiliteit en sociale insluiting 
van Europese ingezetenen heeft 
bijgedragen door een verbreding van de 
toegang tot de arbeidsmarkt, diensten, 
huisvesting en onderwijs;

Or. en
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Amendement 125
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 septies. constateert evenwel dat 
ongelijkheid en structurele discriminatie 
in de EU nog steeds alomtegenwoordig 
zijn, terwijl de economische crisis door tal 
van lidstaten als gelegenheid wordt 
aangegrepen om op hun investeringen in 
maatregelen ter bevordering van 
gelijkheid te besnoeien of zelfs hun 
wettelijke verplichtingen te herzien; 

Or. en

Amendement 126
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 octies. waarschuwt dat de vermindering 
van de inspanningen op die gebieden 
afbreuk zal doen aan de veerkracht van de 
Unie en de lidstaten bij het aanpakken 
van de gevolgen van de huidige financiële 
en economische crisis en aan hun 
vermogen om de Europa 2020-
doelstellingen te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 127
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 nonies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 nonies. wijst erop dat de gevolgen van 
het kleiner worden van de 
beroepsbevolking en de gelijktijdige 
relatieve toename van het aantal 
gepensioneerden kunnen worden 
opgevangen indien de lidstaten de 
gemiddelde jaarlijkse toename van de 
arbeidsproductiviteit met 1,1 à 1,4% die zij 
in de afgelopen decennia hebben 
gerealiseerd, weten te handhaven; 
benadrukt dat er nog meer 
productiviteitsreserves kunnen worden 
aangeboord door de efficiëntie van het 
gebruik van energie en hulpbronnen te 
verhogen (met een factor 4 tegen 
2020/2025 en een factor 10 tegen 2050); 
beklemtoont dat een dergelijke toename 
van de algemene productiviteit het 
scheppen van een hogere toegevoegde 
waarde met een afnemende 
beroepsbevolking mogelijk kan maken en 
een solide basis kan vormen voor een 
eerlijke herverdeling van inkomsten 
tussen economisch actieve en inactieve 
personen (zoals gepensioneerden, 
kinderen, scholieren, studenten 
enzovoort) en het versterken van de 
welvaartsstaat; onderstreept dat met 
pensioenen niet alleen kosten zijn 
gemoeid, maar dat zij ook de 
binnenlandse vraag stimuleren; 
benadrukt dat door het toenemende aantal 
gepensioneerden meer werkgelegenheid 
en nieuwe soorten banen in de sociale 
dienstverlening en de gezondheidszorg 
worden gecreëerd;

Or. en

Amendement 128
Bas Eickhout
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. waarschuwt dat de groei van de 
wereldbevolking van 6 naar 9 miljard zal 
leiden tot een scherpere mondiale 
concurrentie op het gebied van natuurlijke 
hulpbronnen en het milieu extra onder druk 
zal zetten; wijst erop dat de vraag naar 
voedsel tegen 2050 met naar verwachting 
70% zal zijn gestegen en dat een 
inefficiënt beheer van ruwe grondstoffen 
zal leiden tot schadelijke en explosieve 
prijsstijgingen, wat de economische
veiligheid zal bedreigen en de 
klimaatverandering zal versterken;

6. waarschuwt dat de groei van de 
wereldbevolking van 6 naar 9 miljard zal 
leiden tot een verdere intensivering van de 
toch al onhoudbare mondiale concurrentie 
op het gebied van natuurlijke hulpbronnen 
en het mondiale en plaatselijke milieu 
extra onder druk zal zetten; wijst erop dat 
de vraag naar voedsel tegen 2050 met naar 
verwachting 70% zal zijn gestegen en dat 
een niet-duurzame winning en een niet-
duurzaam gebruik en beheer van ruwe 
grondstoffen zullen leiden tot schadelijke 
concurrentie tussen voedsel, 
natuurbehoud en energieproductie en tot 
explosieve prijsstijgingen en speculatie, 
wat de economie en de voedselzekerheid
zal bedreigen en de klimaatverandering 
verder zal versterken;

Or. en

Amendement 129
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. waarschuwt dat de groei van de 
wereldbevolking van 6 naar 9 miljard zal 
leiden tot een scherpere mondiale 
concurrentie op het gebied van natuurlijke 
hulpbronnen en het milieu extra onder druk 
zal zetten; wijst erop dat de vraag naar 
voedsel tegen 2050 met naar verwachting 
70% zal zijn gestegen en dat een inefficiënt 
beheer van ruwe grondstoffen zal leiden tot 
schadelijke en explosieve prijsstijgingen, 
wat de economische veiligheid zal 
bedreigen en de klimaatverandering zal 

6. is bezorgd dat de groei van de 
wereldbevolking van 6 naar 9 miljard zal 
leiden tot een scherpere mondiale 
concurrentie op het gebied van natuurlijke 
hulpbronnen en het milieu extra onder druk 
zal zetten; wijst erop dat de vraag naar 
voedsel tegen 2050 met naar verwachting 
70% zal zijn gestegen en dat een inefficiënt 
beheer van ruwe grondstoffen zal leiden tot 
schadelijke en explosieve prijsstijgingen, 
wat de economische veiligheid zal 
bedreigen en de klimaatverandering zal 
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versterken; versterken; benadrukt derhalve dat de EU 
onmiddellijk maatregelen moet treffen en 
de weg moet inslaan naar een op 
duurzame hulpbronnen gebaseerde 
economie;

Or. en

Amendement 130
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. waarschuwt dat de groei van de 
wereldbevolking van 6 naar 9 miljard zal 
leiden tot een scherpere mondiale 
concurrentie op het gebied van natuurlijke 
hulpbronnen en het milieu extra onder druk 
zal zetten; wijst erop dat de vraag naar 
voedsel tegen 2050 met naar verwachting 
70% zal zijn gestegen en dat een inefficiënt 
beheer van ruwe grondstoffen zal leiden tot 
schadelijke en explosieve prijsstijgingen, 
wat de economische veiligheid zal 
bedreigen en de klimaatverandering zal 
versterken;

6. waarschuwt dat de groei van de 
wereldbevolking van 6 naar 9 miljard zal 
leiden tot een scherpere mondiale 
concurrentie op het gebied van natuurlijke 
hulpbronnen en het milieu extra onder druk 
zal zetten; wijst erop dat de vraag naar 
voedsel tegen 2050 met naar verwachting 
70% zal zijn gestegen en dat een inefficiënt 
beheer van ruwe grondstoffen zal leiden tot 
schadelijke en explosieve prijsstijgingen en 
ernstige gevolgen kan hebben voor de 
commerciële kansen van de industrie, met 
name in de vorm van een beperkte 
toegang tot grondstoffen, wat de 
economische veiligheid zal bedreigen en de 
klimaatverandering zal versterken;

Or. en

Amendement 131
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. waarschuwt dat de groei van de 6. waarschuwt dat de groei van de 
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wereldbevolking van 6 naar 9 miljard zal 
leiden tot een scherpere mondiale 
concurrentie op het gebied van natuurlijke 
hulpbronnen en het milieu extra onder druk 
zal zetten; wijst erop dat de vraag naar 
voedsel tegen 2050 met naar verwachting 
70% zal zijn gestegen en dat een inefficiënt 
beheer van ruwe grondstoffen zal leiden tot 
schadelijke en explosieve prijsstijgingen, 
wat de economische veiligheid zal 
bedreigen en de klimaatverandering zal 
versterken;

wereldbevolking van 6 naar 9 miljard zal 
leiden tot een scherpere mondiale 
concurrentie op het gebied van natuurlijke 
hulpbronnen, het milieu extra onder druk 
zal zetten en een ernstige bedreiging voor 
de levenskwaliteit op aarde zal betekenen; 
wijst erop dat de vraag naar voedsel tegen 
2050 met naar verwachting 70% zal zijn 
gestegen en dat een ontoereikende 
opvoering van het recyclingpercentage en 
een inefficiënt beheer van ruwe 
grondstoffen zal leiden tot schadelijke en 
explosieve prijsstijgingen, wat de 
economische veiligheid zal bedreigen en de 
klimaatverandering zal versterken;

Or. en

Amendement 132
Ville Itälä

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. waarschuwt dat de groei van de 
wereldbevolking van 6 naar 9 miljard zal 
leiden tot een scherpere mondiale 
concurrentie op het gebied van natuurlijke 
hulpbronnen en het milieu extra onder druk 
zal zetten; wijst erop dat de vraag naar 
voedsel tegen 2050 met naar verwachting 
70% zal zijn gestegen en dat een inefficiënt 
beheer van ruwe grondstoffen zal leiden tot 
schadelijke en explosieve prijsstijgingen, 
wat de economische veiligheid zal 
bedreigen en de klimaatverandering zal 
versterken;

6. waarschuwt dat de groei van de 
wereldbevolking van 6 naar 9 miljard zal 
leiden tot een scherpere mondiale 
concurrentie op het gebied van natuurlijke 
hulpbronnen en het milieu extra onder druk 
zal zetten; wijst erop dat de vraag naar 
voedsel tegen 2050 met naar verwachting 
70% zal zijn gestegen en dat een inefficiënt 
beheer van ruwe grondstoffen en de 
grondstoffenmarkten zal leiden tot 
schadelijke en explosieve prijsstijgingen, 
wat de economische veiligheid zal 
bedreigen en de klimaatverandering zal 
versterken;

Or. en
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Amendement 133
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. waarschuwt dat de groei van de 
wereldbevolking van 6 naar 9 miljard zal 
leiden tot een scherpere mondiale 
concurrentie op het gebied van natuurlijke 
hulpbronnen en het milieu extra onder druk 
zal zetten; wijst erop dat de vraag naar 
voedsel tegen 2050 met naar verwachting 
70% zal zijn gestegen en dat een inefficiënt 
beheer van ruwe grondstoffen zal leiden tot 
schadelijke en explosieve prijsstijgingen, 
wat de economische veiligheid zal 
bedreigen en de klimaatverandering zal 
versterken;

6. waarschuwt dat de groei van de 
wereldbevolking van 6 naar 9 miljard zal 
leiden tot een scherpere mondiale 
concurrentie op het gebied van natuurlijke 
hulpbronnen en het milieu extra onder druk 
zal zetten; wijst erop dat de vraag naar 
voedsel tegen 2050 met naar verwachting 
70% zal zijn gestegen en dat een inefficiënt 
beheer van ruwe grondstoffen en de 
grondstoffenmarkten zal leiden tot 
schadelijke en explosieve prijsstijgingen, 
wat de economische veiligheid zal 
bedreigen en de klimaatverandering zal 
versterken;

Or. en

Amendement 134
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op het stijgende wereldwijde 
energieverbruik en op het feit dat de 
afhankelijkheid van ingevoerde energie 
waarschijnlijk zal toenemen, en dat de 
Unie in 2050 naar verwachting bijna 
tweederde van haar energie zal invoeren; 
waarschuwt dat de prijsschommelingen en 
de onzekerheid van de leveringen tevens 
verergerd zullen worden door politieke 
instabiliteit in de energierijke landen;

7. wijst op het stijgende wereldwijde 
energieverbruik en op het feit dat de 
afhankelijkheid van ingevoerde energie 
waarschijnlijk zal toenemen, en dat de 
Unie in 2050 naar verwachting bijna 
tweederde van haar energie zal invoeren 
indien de lidstaten hun inspanningen voor 
de ontwikkeling van eigen 
energiebronnen en voor de 
verwezenlijking van hun potentieel op het 
gebied van energie-efficiëntie niet 
opvoeren en daarbij niet volledig rekening 
houden met de energie- en 
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klimaatverplichtingen van de EU en met 
veiligheidsaspecten, die voor wat betreft 
kerncentrales in het licht van het 
nucleaire ongeval in Japan moeten 
worden herzien; waarschuwt dat de 
prijsschommelingen en de onzekerheid van 
de leveringen tevens verergerd zullen 
worden door politieke instabiliteit in de 
energierijke landen;

Or. en

Amendement 135
Herbert Reul, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op het stijgende wereldwijde 
energieverbruik en op het feit dat de 
afhankelijkheid van ingevoerde energie 
waarschijnlijk zal toenemen, en dat de 
Unie in 2050 naar verwachting bijna 
tweederde van haar energie zal invoeren; 
waarschuwt dat de prijsschommelingen en 
de onzekerheid van de leveringen tevens 
verergerd zullen worden door politieke 
instabiliteit in de energierijke landen;

7. wijst op het stijgende wereldwijde 
energieverbruik en op het feit dat de 
afhankelijkheid van ingevoerde energie zal 
toenemen, en dat de Unie in 2050 naar 
verwachting bijna tweederde van haar 
energie zal invoeren, als de lidstaten geen 
nationale en lokale programma's ter 
bevordering van energie-efficiëntie 
opstellen om de vraag naar energie terug 
te dringen; waarschuwt dat de
prijsschommelingen en de onzekerheid van 
de leveringen tevens verergerd kunnen
worden door politieke instabiliteit in de 
energierijke landen; dringt er derhalve op 
aan om de voorzieningsroutes en 
handelspartners te diversifiëren en 
waarschuwt in dit verband voor 
protectionistische maatregelen door de 
EU;

Or. de

Amendement 136
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Christian Ehler, 
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Angelika Niebler namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op het stijgende wereldwijde 
energieverbruik en op het feit dat de 
afhankelijkheid van ingevoerde energie 
waarschijnlijk zal toenemen, en dat de 
Unie in 2050 naar verwachting bijna 
tweederde van haar energie zal invoeren; 
waarschuwt dat de prijsschommelingen en 
de onzekerheid van de leveringen tevens 
verergerd zullen worden door politieke 
instabiliteit in de energierijke landen;

7. wijst op het stijgende wereldwijde 
energieverbruik en op het feit dat de 
afhankelijkheid van ingevoerde energie 
waarschijnlijk zal toenemen, en dat de 
Unie in 2050 naar verwachting bijna 
tweederde van haar energie zal invoeren 
indien de lidstaten hun inspanningen voor 
de ontwikkeling van eigen 
energiebronnen en voor de 
verwezenlijking van hun potentieel op het 
gebied van energie-efficiëntie niet 
opvoeren; waarschuwt dat de 
prijsschommelingen en de onzekerheid van 
de leveringen tevens verergerd zullen 
worden door politieke instabiliteit in de 
energierijke landen;

Or. en

Amendement 137
Jürgen Klute, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op het stijgende wereldwijde 
energieverbruik en op het feit dat de 
afhankelijkheid van ingevoerde energie 
waarschijnlijk zal toenemen, en dat de 
Unie in 2050 naar verwachting bijna 
tweederde van haar energie zal invoeren; 
waarschuwt dat de prijsschommelingen en 
de onzekerheid van de leveringen tevens 
verergerd zullen worden door politieke 
instabiliteit in de energierijke landen;

7. wijst op het stijgende wereldwijde 
energieverbruik en op de noodzaak van 
een aanzienlijke terugdringing van het 
energieverbruik in de EU om de 
afhankelijkheid van ingevoerde energie te 
verminderen; waarschuwt dat de 
prijsschommelingen en de onzekerheid van 
de leveringen tevens verergerd zullen 
worden door politieke instabiliteit in de 
energierijke landen;

Or. en
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Amendement 138
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op het stijgende wereldwijde 
energieverbruik en op het feit dat de 
afhankelijkheid van ingevoerde energie 
waarschijnlijk zal toenemen, en dat de 
Unie in 2050 naar verwachting bijna 
tweederde van haar energie zal invoeren; 
waarschuwt dat de prijsschommelingen en 
de onzekerheid van de leveringen tevens 
verergerd zullen worden door politieke 
instabiliteit in de energierijke landen;

7. wijst op het stijgende wereldwijde 
energieverbruik en op het feit dat de 
afhankelijkheid van ingevoerde energie 
waarschijnlijk zal toenemen, en dat de 
Unie in 2050 naar verwachting bijna 
tweederde van haar energie zal invoeren 
indien het huidige energiebeleid niet op 
passende wijze wordt hervormd; 
waarschuwt dat de prijsschommelingen en 
de onzekerheid van de leveringen tevens 
verergerd zullen worden door politieke 
instabiliteit in de energierijke landen;

Or. en

Amendement 139
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. merkt op dat de Commissie in haar 
"Routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 2050" de 
verwachting uitspreekt dat de EU 
gemiddeld 175 tot 320 miljard euro per 
jaar op brandstofkosten kan besparen 
indien zij het traject van de routekaart 
volgt; acht dit een belangrijk argument 
voor het optrekken van de streefcijfers 
voor de vermindering van de 
koolstofuitstoot;

Or. en
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Amendement 140
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. schaart zich achter de opvatting dat 
alle vormen van EU-steun 
samengenomen moeten leiden tot een 
verbetering van de algemene toestand van 
het Europese milieu, waaronder ook een 
vermindering van de broeikasgasemissies, 
die op zijn minst aan de doelstellingen van 
de huidige EU-wetgeving voldoet; stelt 
derhalve voor om de positieve en 
negatieve milieu- en klimaateffecten van 
de besteding van EU-middelen in 
geaggregeerde vorm te analyseren; 

Or. en

Amendement 141
Luis de Grandes Pascual

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Trans-Europese infrastructuurnetwerken

7 quater. benadrukt dat trans-Europese 
infrastructuurnetwerken van essentieel 
belang zijn om een behoorlijke werking 
van de interne markt te waarborgen en 
dat de ontwikkeling van de vervoers-
energie- en telecommunicatienetwerken 
cruciaal is voor de economische, sociale 
en territoriale cohesie en daarmee voor 
het concurrentievermogen van Europa; 
onderstreept dat infrastructuurprojecten 
een meerwaarde creëren en bijdragen aan 
de verwezenlijking van de Europa 2020-
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doelstellingen; benadrukt bovendien dat 
er meer inspanningen moeten worden 
verricht om grensoverschrijdende 
verbindingen te waarborgen, knelpunten 
weg te werken en de interoperabiliteit en 
intermodaliteit op het gebied van 
vervoersinfrastructuur te bevorderen; 
verzoekt derhalve om in het nieuwe MFK 
passende begrotingsmiddelen beschikbaar 
te stellen voor trans-Europese netwerken;

Or. es

Amendement 142
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de globalisering het 
gevoel van kwetsbaarheid heeft verhoogd 
door de grenzen tussen de binnenlandse en 
buitenlandse veiligheid te vervagen; is 
ervan overtuigd dat de aanpak van 
uitdagingen op het gebied van de 
veiligheid in de 21ste eeuw, met behoud 
van de persoonlijke vrijheden, maatregelen 
vereist op wereldwijde schaal die op de 
ontwikkelingen vooruitlopen, hetgeen 
alleen verwezenlijkt kan worden door een 
actor met de omvang van de Unie;

8. is van mening dat de globalisering het 
gevoel van kwetsbaarheid heeft verhoogd 
door de grenzen tussen de binnenlandse en 
buitenlandse veiligheid te vervagen; is 
ervan overtuigd dat de aanpak van 
uitdagingen op het gebied van de 
veiligheid in de 21ste eeuw, met behoud 
van de persoonlijke vrijheden, maatregelen 
vereist op wereldwijde schaal die op de 
ontwikkelingen vooruitlopen;

Or. en

Amendement 143
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de globalisering het 
gevoel van kwetsbaarheid heeft verhoogd 
door de grenzen tussen de binnenlandse en 
buitenlandse veiligheid te vervagen; is 
ervan overtuigd dat de aanpak van 
uitdagingen op het gebied van de 
veiligheid in de 21ste eeuw, met behoud 
van de persoonlijke vrijheden, maatregelen
vereist op wereldwijde schaal die op de 
ontwikkelingen vooruitlopen, hetgeen 
alleen verwezenlijkt kan worden door een 
actor met de omvang van de Unie;

8. is van mening dat de globalisering het 
gevoel van kwetsbaarheid heeft verhoogd 
door de grenzen tussen de binnenlandse en 
buitenlandse veiligheid te vervagen; is 
ervan overtuigd dat de aanpak van 
uitdagingen op het gebied van de 
veiligheid in de 21ste eeuw, met behoud 
van de persoonlijke vrijheden, een beter 
inzicht in de problemen op het niveau van 
de lidstaten vereist en niet op het niveau 
van de Unie kunnen worden aangepakt, 
aangezien zij toch niets tegen die 
kwetsbaarheid kan uitrichten;

Or. en

Amendement 144
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de globalisering het 
gevoel van kwetsbaarheid heeft verhoogd 
door de grenzen tussen de binnenlandse en 
buitenlandse veiligheid te vervagen; is 
ervan overtuigd dat de aanpak van 
uitdagingen op het gebied van de 
veiligheid in de 21ste eeuw, met behoud 
van de persoonlijke vrijheden, maatregelen 
vereist op wereldwijde schaal die op de 
ontwikkelingen vooruitlopen, hetgeen 
alleen verwezenlijkt kan worden door een 
actor met de omvang van de Unie;

8. is van mening dat de globalisering het 
gevoel van kwetsbaarheid heeft verhoogd 
door de grenzen tussen de binnenlandse en 
buitenlandse veiligheid te vervagen; is 
ervan overtuigd dat de aanpak van 
uitdagingen op het gebied van de 
veiligheid in de 21ste eeuw, met behoud 
van de persoonlijke vrijheden, maatregelen 
vereist op wereldwijde schaal die op de 
ontwikkelingen vooruitlopen, hetgeen 
alleen verwezenlijkt kan worden door een 
actor met de omvang van de Unie; is ervan 
overtuigd dat de veiligheid van de EU 
voor wat betreft haar externe dimensie 
sterk afhankelijk is van democratie, 
rechtsstatelijkheid en goed bestuur in 
derde landen, en dat de EU een bijzondere 
plicht heeft hiertoe bij te dragen; 
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Or. en

Amendement 145
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de globalisering het 
gevoel van kwetsbaarheid heeft verhoogd 
door de grenzen tussen de binnenlandse 
en buitenlandse veiligheid te vervagen; is 
ervan overtuigd dat de aanpak van 
uitdagingen op het gebied van de 
veiligheid in de 21ste eeuw, met behoud
van de persoonlijke vrijheden, maatregelen 
vereist op wereldwijde schaal die op de 
ontwikkelingen vooruitlopen, hetgeen 
alleen verwezenlijkt kan worden door een 
actor met de omvang van de Unie;

8. is van mening dat de globalisering het 
gevoel van kwetsbaarheid heeft verhoogd; 
is ervan overtuigd dat de aanpak van 
uitdagingen op het gebied van de 
veiligheid in de 21ste eeuw, onder 
waarborging van de grondrechten en de 
persoonlijke vrijheden, maatregelen vereist 
op wereldwijde schaal die op de 
ontwikkelingen vooruitlopen, hetgeen 
alleen verwezenlijkt kan worden door een 
actor met de omvang van de Unie;

Or. en

Amendement 146
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de globalisering het 
gevoel van kwetsbaarheid heeft verhoogd 
door de grenzen tussen de binnenlandse en 
buitenlandse veiligheid te vervagen; is 
ervan overtuigd dat de aanpak van 
uitdagingen op het gebied van de 
veiligheid in de 21ste eeuw, met behoud
van de persoonlijke vrijheden, maatregelen 
vereist op wereldwijde schaal die op de 
ontwikkelingen vooruitlopen, hetgeen 
alleen verwezenlijkt kan worden door een 

8. is van mening dat de globalisering het 
gevoel van kwetsbaarheid heeft verhoogd 
door de grenzen tussen de binnenlandse en 
buitenlandse vrijheid, rechtvaardigheid en
veiligheid te vervagen; is ervan overtuigd 
dat de aanpak van uitdagingen op het 
gebied van de veiligheid in de 21ste eeuw, 
onder waarborging van de grondrechten 
en de fundamentele vrijheden, 
maatregelen vereist op wereldwijde schaal 
die op de ontwikkelingen vooruitlopen, 
hetgeen alleen verwezenlijkt kan worden 
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actor met de omvang van de Unie; door een actor met de omvang van de 
Unie;

Or. en

Amendement 147
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de globalisering het 
gevoel van kwetsbaarheid heeft verhoogd 
door de grenzen tussen de binnenlandse en 
buitenlandse veiligheid te vervagen; is 
ervan overtuigd dat de aanpak van 
uitdagingen op het gebied van de 
veiligheid in de 21ste eeuw, met behoud
van de persoonlijke vrijheden, maatregelen 
vereist op wereldwijde schaal die op de 
ontwikkelingen vooruitlopen, hetgeen 
alleen verwezenlijkt kan worden door een 
actor met de omvang van de Unie;

8. is van mening dat de globalisering het 
gevoel van kwetsbaarheid heeft verhoogd 
door de grenzen tussen de binnenlandse en 
buitenlandse veiligheid te vervagen; is 
ervan overtuigd dat de aanpak van 
uitdagingen op het gebied van de 
veiligheid in de 21ste eeuw, onder 
waarborging van de mensenrechten en de 
persoonlijke vrijheden, maatregelen vereist 
op wereldwijde schaal die op de 
ontwikkelingen vooruitlopen, hetgeen 
alleen verwezenlijkt kan worden door een 
actor met de omvang van de Unie;

Or. en

Amendement 148
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de globalisering het 
gevoel van kwetsbaarheid heeft verhoogd 
door de grenzen tussen de binnenlandse en 
buitenlandse veiligheid te vervagen; is 
ervan overtuigd dat de aanpak van 
uitdagingen op het gebied van de 
veiligheid in de 21ste eeuw, met behoud

8. is van mening dat de globalisering het 
gevoel van kwetsbaarheid heeft verhoogd 
door de grenzen tussen de binnenlandse en 
buitenlandse veiligheid te vervagen; is 
ervan overtuigd dat de aanpak van 
uitdagingen op het gebied van de 
veiligheid in de 21ste eeuw, onder 
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van de persoonlijke vrijheden, maatregelen 
vereist op wereldwijde schaal die op de 
ontwikkelingen vooruitlopen, hetgeen 
alleen verwezenlijkt kan worden door een 
actor met de omvang van de Unie;

waarborging van de mensenrechten en de 
persoonlijke vrijheden, maatregelen vereist 
op wereldwijde schaal die op de 
ontwikkelingen vooruitlopen, hetgeen 
alleen verwezenlijkt kan worden door een 
actor met de omvang van de Unie;

Or. en

Amendement 149
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de globalisering het 
gevoel van kwetsbaarheid heeft verhoogd 
door de grenzen tussen de binnenlandse en 
buitenlandse veiligheid te vervagen; is 
ervan overtuigd dat de aanpak van 
uitdagingen op het gebied van de 
veiligheid in de 21ste eeuw, met behoud 
van de persoonlijke vrijheden, maatregelen 
vereist op wereldwijde schaal die op de 
ontwikkelingen vooruitlopen, hetgeen 
alleen verwezenlijkt kan worden door een 
actor met de omvang van de Unie;

8. is van mening dat de globalisering het 
gevoel van kwetsbaarheid heeft verhoogd 
door de grenzen tussen de binnenlandse en 
buitenlandse veiligheid te vervagen; is 
ervan overtuigd dat de aanpak van 
uitdagingen op het gebied van de 
veiligheid in de 21ste eeuw, met behoud 
van de persoonlijke vrijheden, maatregelen 
vereist op wereldwijde schaal die op de 
ontwikkelingen vooruitlopen, hetgeen 
maatregelen door de Unie en de lidstaten 
vereist;

Or. en

Amendement 150
Marietta Giannakou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is van mening dat de eerbiediging 
van de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden, die door de 
toetreding van de EU tot het Europees 
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Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens wordt gewaarborgd, tevens 
kan worden versterkt door de prioritaire 
beleidsdoelstellingen die in het volgende 
MFK worden nagestreefd; 

Or. en

Amendement 151
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ervan overtuigd dat de EU als een 
belangrijke politieke, economische en 
handelsmacht haar internationale rol ten 
volle moet spelen wijst erop dat het 
Verdrag van Lissabon nieuwe 
instrumenten bevat waarmee het mogelijk 
is de Europese belangen wereldwijd beter 
na te streven; benadrukt dat de Unie 
alleen door collectief te handelen een 
toegevoegde waarde op wereldschaal kan 
leveren en wereldwijde politieke 
beslissingen kan beïnvloeden; is van 
mening dat een sterker extern optreden 
meer interne coördinatie vereist;

Schrappen

Or. en

Amendement 152
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ervan overtuigd dat de EU als een 
belangrijke politieke, economische en 
handelsmacht haar internationale rol ten 

9. is ervan overtuigd dat de EU als een 
belangrijke politieke, economische en 
handelsmacht haar internationale rol ten 
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volle moet spelen wijst erop dat het 
Verdrag van Lissabon nieuwe instrumenten 
bevat waarmee het mogelijk is de Europese 
belangen wereldwijd beter na te streven; 
benadrukt dat de Unie alleen door 
collectief te handelen een toegevoegde 
waarde op wereldschaal kan leveren en 
wereldwijde politieke beslissingen kan 
beïnvloeden; is van mening dat een 
sterker extern optreden meer interne 
coördinatie vereist;

volle moet spelen; wijst erop dat het 
Verdrag van Lissabon nieuwe instrumenten 
bevat waarmee het mogelijk is de Europese 
belangen wereldwijd beter na te streven;

Or. pt

Amendement 153
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ervan overtuigd dat de EU als een 
belangrijke politieke, economische en 
handelsmacht haar internationale rol ten 
volle moet spelen wijst erop dat het 
Verdrag van Lissabon nieuwe instrumenten 
bevat waarmee het mogelijk is de Europese 
belangen wereldwijd beter na te streven; 
benadrukt dat de Unie alleen door 
collectief te handelen een toegevoegde 
waarde op wereldschaal kan leveren en 
wereldwijde politieke beslissingen kan 
beïnvloeden; is van mening dat een sterker 
extern optreden meer interne coördinatie 
vereist;

9. is ervan overtuigd dat de EU als een 
belangrijke politieke, economische en 
handelsmacht internationale 
verantwoordelijkheid heeft en haar 
internationale rol dienovereenkomstig ten 
volle moet spelen; wijst erop dat het 
Verdrag van Lissabon nieuwe instrumenten 
bevat waarmee het mogelijk is de Europese 
belangen wereldwijd beter na te streven; 
benadrukt dat de Unie alleen door 
collectief te handelen een toegevoegde 
waarde op wereldschaal kan leveren en 
wereldwijde politieke beslissingen kan 
beïnvloeden; is van mening dat een sterker 
extern optreden meer interne coördinatie 
vereist;

Or. en

Amendement 154
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ervan overtuigd dat de EU als een 
belangrijke politieke, economische en 
handelsmacht haar internationale rol ten 
volle moet spelen wijst erop dat het 
Verdrag van Lissabon nieuwe instrumenten 
bevat waarmee het mogelijk is de Europese 
belangen wereldwijd beter na te streven; 
benadrukt dat de Unie alleen door 
collectief te handelen een toegevoegde 
waarde op wereldschaal kan leveren en 
wereldwijde politieke beslissingen kan 
beïnvloeden; is van mening dat een sterker 
extern optreden meer interne coördinatie 
vereist;

9. is ervan overtuigd dat de EU als een 
belangrijke politieke, economische en 
handelsmacht haar internationale rol ten 
volle moet spelen; wijst erop dat het 
Verdrag van Lissabon nieuwe instrumenten 
bevat waarmee het mogelijk is de Europese 
belangen wereldwijd beter na te streven; 
benadrukt dat de Unie alleen een 
toegevoegde waarde op wereldschaal kan 
leveren en wereldwijde politieke 
beslissingen kan beïnvloeden wanneer zij 
collectief handelt in overeenstemming met 
de in het Handvest van de grondrechten 
neergelegde beginselen, die inmiddels van 
toepassing zijn op het gehele externe 
beleid van de Unie; is van mening dat een 
sterker extern optreden meer interne 
coördinatie vereist; herinnert eraan dat de 
verschillende financiële instrumenten van 
de EU moeten voldoen aan het beginsel 
van een coherent ontwikkelingsbeleid 
teneinde de overkoepelende doelstelling 
van de uitbanning van armoede en 
honger binnen en buiten de EU te kunnen 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 155
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ervan overtuigd dat de EU als een 
belangrijke politieke, economische en 
handelsmacht haar internationale rol ten 
volle moet spelen wijst erop dat het 
Verdrag van Lissabon nieuwe instrumenten 

9. is ervan overtuigd dat de EU als een 
belangrijke politieke, economische en 
handelsmacht haar internationale rol ten
volle moet spelen; wijst erop dat het 
Verdrag van Lissabon nieuwe instrumenten 



AM\862964NL.doc 85/109 PE462.723v01-00

NL

bevat waarmee het mogelijk is de Europese 
belangen wereldwijd beter na te streven; 
benadrukt dat de Unie alleen door 
collectief te handelen een toegevoegde 
waarde op wereldschaal kan leveren en 
wereldwijde politieke beslissingen kan 
beïnvloeden; is van mening dat een sterker
extern optreden meer interne coördinatie 
vereist;

bevat waarmee het mogelijk is de Europese 
belangen wereldwijd beter na te streven; 
benadrukt dat de Unie alleen door 
collectief te handelen een toegevoegde 
waarde op wereldschaal kan leveren en 
wereldwijde politieke beslissingen kan 
beïnvloeden; is van mening dat het extern 
optreden in dienst moet staan van de 
gemeenschappelijke Europese 
doelstellingen;

Or. en

Amendement 156
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ervan overtuigd dat de EU als een 
belangrijke politieke, economische en 
handelsmacht haar internationale rol ten 
volle moet spelen wijst erop dat het 
Verdrag van Lissabon nieuwe instrumenten 
bevat waarmee het mogelijk is de Europese 
belangen wereldwijd beter na te streven; 
benadrukt dat de Unie alleen door 
collectief te handelen een toegevoegde 
waarde op wereldschaal kan leveren en 
wereldwijde politieke beslissingen kan 
beïnvloeden; is van mening dat een sterker 
extern optreden meer interne coördinatie 
vereist;

9. is ervan overtuigd dat de EU als een 
belangrijke politieke, economische en 
handelsmacht haar internationale rol ten 
volle moet spelen; wijst erop dat het 
Verdrag van Lissabon nieuwe instrumenten 
bevat waarmee het mogelijk is de Europese 
belangen wereldwijd beter na te streven; 
benadrukt dat de Unie alleen door 
collectief en coherent te handelen een 
toegevoegde waarde op wereldschaal kan 
leveren en wereldwijde politieke 
beslissingen kan beïnvloeden; is van 
mening dat een sterker extern optreden 
meer interne coördinatie vereist;

Or. en

Amendement 157
Thijs Berman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. is ervan overtuigd dat de EU als een 
belangrijke politieke, economische en 
handelsmacht haar internationale rol ten 
volle moet spelen wijst erop dat het 
Verdrag van Lissabon nieuwe instrumenten 
bevat waarmee het mogelijk is de Europese 
belangen wereldwijd beter na te streven; 
benadrukt dat de Unie alleen door 
collectief te handelen een toegevoegde 
waarde op wereldschaal kan leveren en 
wereldwijde politieke beslissingen kan 
beïnvloeden; is van mening dat een sterker 
extern optreden meer interne coördinatie 
vereist;

9. is ervan overtuigd dat de EU als een 
belangrijke politieke, economische en 
handelsmacht haar internationale rol ten
volle moet spelen; wijst erop dat het 
Verdrag van Lissabon nieuwe instrumenten 
bevat waarmee het mogelijk is de Europese 
belangen en waarden wereldwijd beter uit 
te dragen; benadrukt dat de Unie alleen 
door collectief te handelen een 
toegevoegde waarde op wereldschaal kan 
leveren en wereldwijde politieke 
beslissingen kan beïnvloeden; is van 
mening dat een sterker extern optreden 
meer interne coördinatie vereist;

Or. en

Amendement 158
Giovanni La Via, Mario Mauro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. acht het gezien de diepe crisis 
waardoor verschillende landen van het 
Middellandse Zeegebied zijn getroffen 
noodzakelijk om een omvattend Europees 
plan op stapel te zetten dat erop is gericht 
de groei en de economische en 
democratische ontwikkeling in deze 
landen en de stabilisatie van de gehele 
mediterrane regio te waarborgen;

Or. en

Amendement 159
Jürgen Creutzmann
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

De onvoltooide interne markt
9 ter. merkt op dat er nog steeds sprake is 
van talrijke belemmeringen voor het vrij 
verkeer van goederen, diensten, kapitaal 
en personen binnen de interne markt, 
zoals obstakels in de regelgeving, een 
tekort aan fysieke en wettelijke 
infrastructuur, gebrekkige dialoog tussen 
administratieve stelsels en ontoereikende 
internemarktwetgeving voor nieuwe 
economische sectoren, zoals e-handel en 
innovatieve diensten;

Or. en

Amendement 160
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quater. onderstreept dat gezien de 
aanhoudende versnippering van de markt, 
de afbrokkelende politieke en 
maatschappelijke steun voor de integratie 
van de markt en de gedurende de 
afgelopen tien jaar afgenomen politieke 
aandacht voor de eengemaakte markt, een 
ambitieuze vernieuwing van de interne 
markt nodig is;

Or. en

Amendement 161
Marta Andreasen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is ervan overtuigd dat een gevoel van 
participatie van het publiek aan de Unie 
een stuwende kracht voor gezamenlijke 
actie moet worden; is van mening dat 
resultaten boeken op het gebied van goed 
bestuur veruit het krachtigste instrument 
van de EU is om ervoor te zorgen dat de 
EU-burgers zich betrokken en verbonden 
blijven voelen;

10. is er niet van overtuigd dat een gevoel 
van participatie van het publiek aan de 
Unie een stuwende kracht voor 
gezamenlijke actie moet worden; is van 
mening dat resultaten boeken op het gebied 
van goed bestuur het voornaamste
instrument van de EU zou zijn om ervoor 
te zorgen dat de EU-burgers zich betrokken 
en verbonden voelen; merkt op dat de EU 
in dit opzicht bij lange na niet aan de 
minimumnormen voldoet;

Or. en

Amendement 162
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is ervan overtuigd dat een gevoel van 
participatie van het publiek aan de Unie 
een stuwende kracht voor gezamenlijke 
actie moet worden; is van mening dat 
resultaten boeken op het gebied van goed 
bestuur veruit het krachtigste instrument 
van de EU is om ervoor te zorgen dat de 
EU-burgers zich betrokken en verbonden 
blijven voelen;

10. is ervan overtuigd dat een gevoel van 
vertrouwen van het publiek in de Unie een
stuwende kracht voor haar beleid moet 
worden; is van mening dat resultaten 
boeken op het gebied van goed bestuur 
veruit het krachtigste instrument van de EU 
is om ervoor te zorgen dat de EU-burgers 
zich betrokken en verbonden blijven 
voelen;

Or. en

Amendement 163
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. is ervan overtuigd dat een gevoel van 
participatie van het publiek aan de Unie 
een stuwende kracht voor gezamenlijke 
actie moet worden; is van mening dat 
resultaten boeken op het gebied van goed 
bestuur veruit het krachtigste instrument 
van de EU is om ervoor te zorgen dat de 
EU-burgers zich betrokken en verbonden 
blijven voelen;

10. is ervan overtuigd dat een gevoel van 
participatie van het publiek aan de Unie 
een stuwende kracht voor gezamenlijke 
actie moet worden; is van mening dat 
resultaten boeken op het gebied van goed 
bestuur, democratie en sociale dialoog
veruit het krachtigste instrument van de EU 
is om ervoor te zorgen dat de EU-burgers 
zich betrokken en verbonden blijven 
voelen;

Or. en

Amendement 164
Miguel Portas, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is ervan overtuigd dat een gevoel 
van participatie van het publiek aan de 
Unie een stuwende kracht voor 
gezamenlijke actie moet worden; is van 
mening dat resultaten boeken op het 
gebied van economisch bestuur dat 
volledige werkgelegenheid bevordert, 
veruit het krachtigste instrument van de 
EU is om ervoor te zorgen dat de
EU-burgers zich betrokken en verbonden 
blijven voelen;

Or. pt

Amendement 165
James Elles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

Toekomstperspectief
10 ter. constateert dat de mondiale context 
van de Europese beleidsvorming aan 
snelle verandering onderhevig is, niet in 
de laatste plaats als gevolg van de gestaag 
toenemende macht en invloed van Azië; 
erkent dat het in toenemende mate 
noodzakelijk is dat de Europese Unie 
strategisch nadenkt over de grote 
uitdagingen die voor haar liggen en over 
het onderlinge verband ertussen; is 
voorstander van de ontwikkeling van een 
doeltreffend interinstitutioneel systeem
dat erop is gericht langetermijntrends in 
het wereldsysteem met het oog op 
Europese belangen te beoordelen; wenst 
dat het proefproject voor de ontwikkeling 
van een Europees systeem voor 
strategische en beleidsanalyse (ESPAS) 
als gepland in 2012 wordt afgerond; 
verzoekt de betrokken instellingen 
praktische samenwerkingsvormen te 
vinden voor de instelling van een 
desbetreffend interinstitutioneel systeem;

Or. en

Amendement 166
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat EU-uitgaven dankzij het 
samenvoegen van hulpbronnen en het 
leveren van schaalvoordelen kunnen 
zorgen voor een Europese toegevoegde 
waarde (ETW) en zo kunnen bijdragen 
aan het op een doeltreffender wijze 
bereiken van overeengekomen 
beleidsdoelstellingen en aan het 

11. merkt op dat EU-uitgaven geen enkele 
toegevoegde waarde voor de lidstaten 
opleveren omdat de EU in het verleden 
aan de werkelijke belangen van de 
Europese burgers is voorbijgegaan, en dat 
niet aannemelijk is dat zij in de toekomst 
wel voor een dergelijke toegevoegde 
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verminderen van nationale uitgaven; waarde zullen zorgen;

Or. en

Amendement 167
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat EU-uitgaven dankzij het 
samenvoegen van hulpbronnen en het 
leveren van schaalvoordelen kunnen 
zorgen voor een Europese toegevoegde 
waarde (ETW) en zo kunnen bijdragen aan 
het op een doeltreffender wijze bereiken 
van overeengekomen beleidsdoelstellingen 
en aan het verminderen van nationale 
uitgaven;

11. benadrukt dat EU-uitgaven dankzij het 
samenvoegen van middelen en het leveren 
van schaalvoordelen kunnen zorgen voor 
een Europese toegevoegde waarde (ETW) 
en zo kunnen bijdragen aan het op een 
doeltreffender wijze bereiken van 
overeengekomen beleidsdoelstellingen en 
aan het verminderen van nationale 
uitgaven; 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;

Or. en

Amendement 168
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat EU-uitgaven dankzij het 
samenvoegen van hulpbronnen en het 
leveren van schaalvoordelen kunnen 
zorgen voor een Europese toegevoegde 
waarde (ETW) en zo kunnen bijdragen aan 
het op een doeltreffender wijze bereiken 

11. benadrukt dat EU-uitgaven dankzij het 
samenvoegen van hulpbronnen en het 
leveren van schaalvoordelen kunnen 
zorgen voor een Europese toegevoegde 
waarde (ETW) en zo kunnen bijdragen aan 
het op een doeltreffender wijze bereiken 
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van overeengekomen beleidsdoelstellingen 
en aan het verminderen van nationale 
uitgaven;

van overeengekomen beleidsdoelstellingen 
en aan het verminderen van nationale 
uitgaven; herinnert eraan dat de EU-
begroting voornamelijk een 
investeringsbegroting is, die meer 
investeringen uit openbare of particuliere 
bronnen kan stimuleren;

Or. en

Amendement 169
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat EU-uitgaven dankzij het 
samenvoegen van hulpbronnen en het 
leveren van schaalvoordelen kunnen 
zorgen voor een Europese toegevoegde 
waarde (ETW) en zo kunnen bijdragen aan 
het op een doeltreffender wijze bereiken 
van overeengekomen beleidsdoelstellingen 
en aan het verminderen van nationale 
uitgaven;

11. benadrukt dat EU-uitgaven, dankzij het 
samenvoegen van middelen, het leveren 
van schaalvoordelen en vanwege de 
katalysatorwerking en de 
grensoverschrijdende en spill-overeffecten 
die ervan uitgaan, kunnen zorgen voor een 
Europese toegevoegde waarde (ETW) en 
er zo toe kunnen bijdragen dat
overeengekomen beleidsdoelstellingen op 
een doeltreffender wijze en sneller worden 
bereikt en nationale uitgaven worden 
verminderd;

Or. en

Amendement 170
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias namens de 
ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat EU-uitgaven dankzij het 
samenvoegen van hulpbronnen en het 

11. benadrukt dat het voornaamste doel 
van de begrotingsuitgaven van de EU erin 
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leveren van schaalvoordelen kunnen 
zorgen voor een Europese toegevoegde 
waarde (ETW) en zo kunnen bijdragen 
aan het op een doeltreffender wijze
bereiken van overeengekomen 
beleidsdoelstellingen en aan het 
verminderen van nationale uitgaven;

bestaat Europese toegevoegde waarde te 
creëren door het samenvoegen van 
middelen en het leveren van 
schaalvoordelen en zo bij te dragen tot het
bereiken van overeengekomen 
gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen;

Or. en

Amendement 171
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat EU-uitgaven dankzij het 
samenvoegen van hulpbronnen en het 
leveren van schaalvoordelen kunnen
zorgen voor een Europese toegevoegde 
waarde (ETW) en zo kunnen bijdragen aan 
het op een doeltreffender wijze bereiken 
van overeengekomen beleidsdoelstellingen 
en aan het verminderen van nationale 
uitgaven;

11. benadrukt dat EU-uitgaven dankzij het 
samenvoegen van middelen, het leveren 
van schaalvoordelen en het creëren van 
synergie zorgen voor een Europese 
toegevoegde waarde (ETW) en zo kunnen 
bijdragen aan het op een doeltreffender 
wijze bereiken van overeengekomen 
beleidsdoelstellingen en aan het 
verminderen van nationale uitgaven;

Or. en

Amendement 172
Richard Ashworth

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. meent dat onder meer onderzoeks-
en innovatieprojecten met grote 
schaalvoordelen of een bepaalde kritieke 
massa alsmede fysieke en digitale 
infrastructuurprogramma's, met name 
met betrekking tot trans-Europese 
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netwerken, klimaatverandering en 
internationale hulp, voorbeelden zijn van 
beleidsmaatregelen die bij voorbaat 
kunnen worden geacht een potentieel 
hoge Europese toegevoegde waarde te 
hebben;

Or. en

Amendement 173
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Britta Reimers, Giommaria Uggias namens de ALDE-
Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. herinnert eraan dat 
verdubbelingen van uitgaven en 
overlappingen van toegewezen middelen 
in verschillende begrotingslijnen 
principieel moeten worden voorkomen, 
dat de EU-uitgaven er altijd moeten zijn 
gericht meer waarde te creëren dan de 
individuele uitgaven van de lidstaten bij 
elkaar genomen, en dat gezamenlijke 
Europese oplossingen in veel gevallen 
voor besparingen op de nationale 
begroting kunnen zorgen; wijst in dit 
verband de volgende gebieden aan als 
mogelijke kandidaten voor het scheppen 
van meer synergie en schaalvoordelen: de 
Europese Dienst voor extern optreden, 
humanitaire hulpverlening, en meer 
specifiek een EU-structuur voor snelle 
respons, het poolen van defensiemiddelen, 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 
grote infrastructuurprojecten (met name 
op het gebied van energie en vervoer) en 
het toezicht op de financiële markten;

Or. en
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Amendement 174
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. is van oordeel dat Europese 
toegevoegde waarde niet als dooddoener 
mag fungeren, maar moet worden 
omgevormd in een beter instrument voor 
beleidskeuzes; herinnert eraan dat 
Europese toegevoegde waarde zowel 
tastbaar als niet-tastbaar is en voor 
verschillende lidstaten of verschillende 
sociale groepen telkens iets anders kan 
betekenen en het voortvloeisel kan zijn 
van zowel grote als kleine programma's 
en projecten, maar dat de belangen van de 
EU – solidariteit, cohesie en economische 
en sociale ontwikkeling – ten allen tijde 
voorop dienen te staan;

Or. en

Amendement 175
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quinquies. merkt op dat voornaamste 
en belangrijkste elementen van Europese 
toegevoegde waarde, zoals vrede, 
stabiliteit, vrijheid, vrijheid van verkeer 
van personen, goederen, diensten en 
kapitaal, niet in numerieke termen 
kunnen worden bepaald of kunnen 
worden gekwantificeerd; wijst erop dat de 
rijkere lidstaten in grotere mate van het 
positieve effect van de interne markt 
profiteren en zullen blijven profiteren;
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Or. en

Amendement 176
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat, naast de 
subsidiariteitstoetsing door de nationale 
parlementen die is vastgelegd in het 
Verdrag van Lissabon, een beoordeling 
van de ETW moet plaatsvinden voor elke 
wetgevingsvoorstel met gevolgen voor de 
begroting; dringt er echter op aan dat de 
beoordeling van de ETW meer moet 
inhouden dan het bekijken van een 
spreadsheet en dat er een politieke 
evaluatie moet plaatsvinden van de 
bijdrage van de geplande actie aan de 
gemeenschappelijke doelstellingen van de
EU en aan de totstandkoming van 
collectieve goederen;

Schrappen

Or. en

Amendement 177
Jürgen Klute, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat, naast de 
subsidiariteitstoetsing door de nationale 
parlementen die is vastgelegd in het 
Verdrag van Lissabon, een beoordeling van 
de ETW moet plaatsvinden voor elke
wetgevingsvoorstel met gevolgen voor de 
begroting; dringt er echter op aan dat de 
beoordeling van de ETW meer moet 
inhouden dan het bekijken van een 

12. is van mening dat, naast de 
subsidiariteitstoetsing door de nationale 
parlementen die is vastgelegd in het 
Verdrag van Lissabon, een beoordeling van 
de ETW moet plaatsvinden voor elk
wetgevingsvoorstel met gevolgen voor de 
begroting; dringt er echter op aan dat de 
beoordeling van de ETW meer moet 
inhouden dan het bekijken van een 
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spreadsheet en dat er een politieke 
evaluatie moet plaatsvinden van de 
bijdrage van de geplande actie aan de 
gemeenschappelijke doelstellingen van de 
EU en aan de totstandkoming van 
collectieve goederen;

spreadsheet en dat er een politieke 
evaluatie moet plaatsvinden van de 
bijdrage van de geplande actie aan de 
gemeenschappelijke doelstellingen van de 
EU en aan de totstandkoming van 
collectieve goederen, die  onder verwijzing 
naar de waarden, oogmerken en 
doelstellingen van de Europese Unie 
moeten worden gedefinieerd en duidelijk 
moeten worden omschreven in het 
volgende MFK;

Or. en

Amendement 178
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat, naast de 
subsidiariteitstoetsing door de nationale 
parlementen die is vastgelegd in het 
Verdrag van Lissabon, een beoordeling van 
de ETW moet plaatsvinden voor elke
wetgevingsvoorstel met gevolgen voor de 
begroting; dringt er echter op aan dat de 
beoordeling van de ETW meer moet 
inhouden dan het bekijken van een 
spreadsheet en dat er een politieke 
evaluatie moet plaatsvinden van de 
bijdrage van de geplande actie aan de 
gemeenschappelijke doelstellingen van de 
EU en aan de totstandkoming van 
collectieve goederen;

12. is van mening dat er een goede 
gewoonte van moet worden gemaakt om
naast de subsidiariteitstoetsing door de 
nationale parlementen die is vastgelegd in 
het Verdrag van Lissabon, een beoordeling 
van de ETW te maken voor elk
wetgevingsvoorstel met gevolgen voor de 
begroting; dringt er echter op aan dat de 
beoordeling van de ETW meer moet 
inhouden dan het bekijken van een 
spreadsheet en dat er een politieke 
evaluatie moet plaatsvinden van de 
bijdrage van de geplande actie aan de 
gemeenschappelijke doelstellingen van de 
EU en aan de totstandkoming van 
collectieve goederen;

Or. en

Amendement 179
Bas Eickhout
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat, naast de 
subsidiariteitstoetsing door de nationale 
parlementen die is vastgelegd in het 
Verdrag van Lissabon, een beoordeling van 
de ETW moet plaatsvinden voor elke
wetgevingsvoorstel met gevolgen voor de 
begroting; dringt er echter op aan dat de 
beoordeling van de ETW meer moet 
inhouden dan het bekijken van een 
spreadsheet en dat er een politieke 
evaluatie moet plaatsvinden van de
bijdrage van de geplande actie aan de 
gemeenschappelijke doelstellingen van de 
EU en aan de totstandkoming van
collectieve goederen;

12. is van mening dat, naast de 
subsidiariteitstoetsing door de nationale 
parlementen die is vastgelegd in het 
Verdrag van Lissabon, een beoordeling van 
de ETW moet plaatsvinden voor elk
wetgevingsvoorstel met gevolgen voor de 
begroting; dringt er echter op aan dat de 
beoordeling van de ETW meer moet 
inhouden dan het bekijken van een 
spreadsheet en dat er een politieke 
evaluatie moet plaatsvinden of er sprake is 
van een efficiënte en doeltreffende
bijdrage van de geplande actie aan de 
gemeenschappelijke doelstellingen van de 
EU en aan penbare goederen en diensten;

Or. en

Amendement 180
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat niet alleen een ETW kan 
worden gecreëerd door het doen van 
uitgaven, maar ook door het invoeren van 
Europese wetgeving en het coördineren 
van nationaal beleid; benadrukt dat voor 
elke actie moet worden beoordeeld hoe de 
beste beleidsmix van wetgeving, 
coördinatie en uitgaven eruit moet zien;

13. benadrukt dat elke ETW die kan 
worden gecreëerd door het doen van 
uitgaven, teniet wordt gedaan door de 
kosten van het invoeren van Europese 
wetgeving;

Or. en

Amendement 181
Richard Ashworth, Konrad Szymański
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat niet alleen een ETW kan 
worden gecreëerd door het doen van 
uitgaven, maar ook door het invoeren van 
Europese wetgeving en het coördineren 
van nationaal beleid; benadrukt dat voor 
elke actie moet worden beoordeeld hoe de 
beste beleidsmix van wetgeving, 
coördinatie en uitgaven eruit moet zien;

13. benadrukt dat niet alleen een ETW kan 
worden gecreëerd door het doen van 
uitgaven, maar ook door het invoeren van 
Europese wetgeving en het coördineren 
van nationaal beleid; benadrukt voorts dat
de financiering van beleidsgebieden die 
niet uitsluitend onder de bevoegdheid van 
de Europese Unie vallen, alleen moet 
worden overwogen indien de lidstaten niet 
in staat zijn om zelf voor een betere 
financiering te zorgen;

Or. en

Amendement 182
Reimer Böge, Jan Olbrycht, Frank Engel, Danuta Maria Hübner, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski, Othmar Karas namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat niet alleen een ETW kan 
worden gecreëerd door het doen van 
uitgaven, maar ook door het invoeren van 
Europese wetgeving en het coördineren 
van nationaal beleid; benadrukt dat voor 
elke actie moet worden beoordeeld hoe de 
beste beleidsmix van wetgeving, 
coördinatie en uitgaven eruit moet zien;

13. benadrukt dat niet alleen een ETW kan 
worden gecreëerd door het doen van 
uitgaven, maar ook door het invoeren van 
Europese wetgeving en het coördineren 
van nationaal en Europees beleid op 
economisch, fiscaal, budgettair en sociaal 
gebied; benadrukt dat voor elke actie moet 
worden beoordeeld hoe de beste 
beleidsmix van wetgeving, coördinatie en 
uitgaven eruit moet zien;

Or. en

Amendement 183
Konrad Szymański
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat niet alleen een ETW kan 
worden gecreëerd door het doen van 
uitgaven, maar ook door het invoeren van 
Europese wetgeving en het coördineren 
van nationaal beleid; benadrukt dat voor 
elke actie moet worden beoordeeld hoe de 
beste beleidsmix van wetgeving, 
coördinatie en uitgaven eruit moet zien;

13. benadrukt dat niet alleen een ETW kan 
worden gecreëerd door het doen van 
uitgaven, maar ook door het invoeren van 
Europese wetgeving en het coördineren 
van nationaal beleid onder volledige 
inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel; benadrukt dat voor 
elke actie moet worden beoordeeld hoe de 
beste beleidsmix van wetgeving, 
coördinatie en uitgaven eruit moet zien, om 
ervoor te zorgen dat regelingen op EU-
niveau alleen worden getroffen wanneer 
de beoogde doelstellingen niet op 
nationaal niveau kunnen worden 
verwezenlijkt;

Or. en

Amendement 184
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goulard, Giommaria 
Uggias namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat niet alleen een ETW kan 
worden gecreëerd door het doen van 
uitgaven, maar ook door het invoeren van
Europese wetgeving en het coördineren 
van nationaal beleid; benadrukt dat voor 
elke actie moet worden beoordeeld hoe de 
beste beleidsmix van wetgeving, 
coördinatie en uitgaven eruit moet zien;

13. benadrukt dat naast Europese 
wetgeving en het coördineren van nationaal 
beleid een sterke en onafhankelijke 
Europese begroting noodzakelijk is om 
Europese toegevoegde waarde te creëren; 
is ervan overtuigd dat de uitgaven in het 
volgende MFK meer Europese 
toegevoegde waarde moeten opleveren; 
benadrukt dat financiering door de EU zo 
mogelijk moet bijdragen tot de 
verwezenlijking van meer dan één 
doelstelling tegelijk (bijvoorbeeld 
territoriale cohesie, aanpassing aan de
klimaatverandering, bescherming van 
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biodiversiteit); benadrukt dat voor alle 
EU-uitgaven moet worden aangetoond dat 
zij in overeenstemming zijn met de 
verplichtingen van het Verdrag of 
belangrijke beleidsdoelstellingen van de 
EU;

Or. en

Amendement 185
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraph 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat niet alleen een ETW kan 
worden gecreëerd door het doen van 
uitgaven, maar ook door het invoeren van 
Europese wetgeving en het coördineren 
van nationaal beleid; benadrukt dat voor 
elke actie moet worden beoordeeld hoe de 
beste beleidsmix van wetgeving, 
coördinatie en uitgaven eruit moet zien;

13. benadrukt dat niet alleen een ETW kan 
worden gecreëerd door het doen van 
uitgaven, maar ook door het invoeren van 
Europese wetgeving en het coördineren 
van nationaal beleid; benadrukt dat voor 
elke actie moet worden beoordeeld hoe de
beste beleidsmix van wetgeving, 
coördinatie en uitgaven eruit moet zien; 
onderstreept eveneens het belang dat de 
Europese wetgeving in het spoor blijft van 
Better Regulation en Smarter Regulation 
om te voorkomen dat nog meer 
administratieve lasten ontstaan; 

Or. it

Amendement 186
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt dat voor elke actie moet 
worden beoordeeld hoe de beste 
beleidsmix van wetgeving, coördinatie en 
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uitgaven eruit moet zien; is van mening 
dat acties consequent moeten zijn en de 
mogelijkheid moeten bieden om echte 
toegevoegde waarde aan de dag te leggen 
in overeenstemming met het 
evenredigheids- en het 
subsidiariteitsbeginsel;

Or. en

Amendement 187
Reimer Böge, Othmar Karas namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. neemt kennis van de toezegging van de 
Commissie om een uitgebreide analyse uit 
te voeren van de "kosten van non-Europa" 
voor de lidstaten en de nationale 
begrotingen; verzoekt de Commissie dit 
verslag tijdig te publiceren zodat er 
rekening mee kan worden gehouden bij de 
onderhandelingen over het volgende MFK;

14. is stellig van mening dat investeringen 
op EU-niveau tot duidelijk hogere 
besparingen op nationaal niveau kunnen 
leiden; is stellig van mening dat dit 
beginsel de basis moet vormen voor alle 
toekomstige onderhandelingen over de 
EU-begroting; is derhalve verheugd over
de toezegging van de Commissie om een 
uitgebreide analyse uit te voeren van de 
"kosten van non-Europa" voor de lidstaten 
en de nationale begrotingen; verzoekt de 
Commissie dit verslag tijdig te publiceren 
zodat er rekening mee kan worden 
gehouden bij de onderhandelingen over het 
volgende MFK;

Or. en

Amendement 188
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. neemt kennis van de toezegging van de 
Commissie om een uitgebreide analyse uit 
te voeren van de "kosten van non-Europa" 
voor de lidstaten en de nationale 
begrotingen; verzoekt de Commissie dit 
verslag tijdig te publiceren zodat er 
rekening mee kan worden gehouden bij 
de onderhandelingen over het volgende 
MFK;

14. beschouwt het besluit van de 
Commissie om een uitgebreide analyse uit 
te voeren van de "kosten van non-Europa" 
als een verspilling van het geld van  de 
belastingbetaler die ten koste gaat van de 
lidstaten en de nationale begrotingen;
verzoekt de Commissie af te zien van dit 
project, dat door de EU alleen zal worden 
gebruikt om een hogere begroting te 
rechtvaardigen;

Or. en

Amendement 189
Reimer Böge, Frank Engel, Othmar Karas namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is overtuigd van de noodzaak om 
de uitgaven van de lidstaten via de EU-
begroting te rationaliseren, met name op 
gebieden waar de EU onbetwistbaar meer 
toegevoegde waarde oplevert dan de 
nationale begrotingen, teneinde de 
nationale overheidsfinanciën te
consolideren door een ontlasting van de 
nationale begrotingen;

Or. en

Amendement 190
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst nogmaals op de noodzaak van 
een betere coördinatie tussen de Europese 
en nationale begrotingen; is van mening 
dat het nieuwe mechanisme voor 
coördinatie van het economisch en 
begrotingsbeleid (het zogeheten 
"Europese semester") van wezenlijk 
belang zal zijn om de gewenste synergieën 
tussen de EU-begroting en de nationale 
begrotingen te verwezenlijken;

Schrappen

Or. pt

Amendement 191
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst nogmaals op de noodzaak van 
een betere coördinatie tussen de Europese 
en nationale begrotingen; is van mening 
dat het nieuwe mechanisme voor 
coördinatie van het economisch en 
begrotingsbeleid (het zogeheten "Europese 
semester") van wezenlijk belang zal zijn 
om de gewenste synergieën tussen de 
EU-begroting en de nationale begrotingen 
te verwezenlijken;

15. is van mening dat het nieuwe 
mechanisme voor coördinatie van het 
economisch en begrotingsbeleid (het 
zogeheten "Europese semester") een 
belangrijke rol dient te spelen teneinde de 
beleidsdoelstellingen van de lidstaten 
onderling en met die van de EU in 
overeenstemming te brengen en er zo toe 
bij te dragen de gewenste synergieën 
tussen de EU-begroting en de nationale 
begrotingen te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 192
Reimer Böge, Alain Lamassoure namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst nogmaals op de noodzaak van een 
betere coördinatie tussen de Europese en 
nationale begrotingen; is van mening dat 
het nieuwe mechanisme voor coördinatie 
van het economisch en begrotingsbeleid 
(het zogeheten "Europese semester") van 
wezenlijk belang zal zijn om de gewenste 
synergieën tussen de EU-begroting en de 
nationale begrotingen te verwezenlijken;

15. wijst nogmaals op de noodzaak van een 
betere coördinatie tussen de Europese en 
nationale begrotingen teneinde de 
financiering van gemeenschappelijke 
beleidsprioriteiten, waaronder de Europa 
2020-strategie, veilig te stellen ; is van 
mening dat het nieuwe mechanisme voor 
coördinatie van het economisch en 
begrotingsbeleid (het zogeheten "Europese 
semester") van wezenlijk belang zal zijn 
om de gewenste synergieën tussen de 
EU-begroting en de nationale begrotingen 
te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 193
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst nogmaals op de noodzaak van een
betere coördinatie tussen de Europese en 
nationale begrotingen; is van mening dat 
het nieuwe mechanisme voor coördinatie 
van het economisch en begrotingsbeleid 
(het zogeheten "Europese semester") van 
wezenlijk belang zal zijn om de gewenste 
synergieën tussen de EU-begroting en de 
nationale begrotingen te verwezenlijken;

15. wijst nogmaals op de noodzaak van een 
betere coördinatie tussen de Europese en 
nationale begrotingen; is van mening dat 
het nieuwe mechanisme voor coördinatie 
van het economisch en begrotingsbeleid 
(het zogeheten "Europese semester") nuttig 
kan zijn om de gewenste synergieën tussen 
de EU-begroting en de nationale 
begrotingen te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 194
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. pleit voor een betere coördinatie 
tussen de EU-begroting en de nationale 
begrotingen van de lidstaten bij de 
financiering van EU-prioriteiten; wijst 
nogmaals op de noodzaak om de 
overheidsuitgaven vanaf de planningsfase 
tot en met de uitvoeringsfase te 
coördineren om voor een hogere 
efficiëntie, meer zichtbaarheid en een 
sterkere stroomlijning van de EU-
begroting te zorgen;

Or. en

Amendement 195
Miguel Portas, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. benadrukt dat er, om optimale 
resultaten te behalen voor groei en 
ontwikkeling op dit gebied, prioriteit 
gegeven moet worden aan de synergie 
tussen het begrotingbeleid van de lidstaten 
en het begrotingsbeleid van de EU, en aan 
een monetair beleid van de ECB dat de 
economische groei niet in de weg staat, 
met name gezien het feit dat er binnen de 
economie van de Unie nog geen sprake is 
van volledige werkgelegenheid;

Or. pt

Amendement 196
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat voor het bereiken van de 
beste resultaten op het gebied van groei en 
ontwikkeling ter plaatse gestreefd moet 
worden gegeven naar grotere synergieën en 
aan integratie tussen verschillende 
sectoren, de ontwikkeling van 
resultaatgericht beleid, de toepassing van 
voorwaarden en, waar mogelijk, van 
factoren die succesvol zijn gebleken en van 
resultaatindicatoren;

17. benadrukt dat voor het bereiken van de 
beste resultaten op het gebied van groei en 
ontwikkeling ter plaatse en op het gebied 
van werkgelegenheid en 
armoedevermindering gestreefd moet 
worden naar grotere synergieën en naar
integratie tussen verschillende sectoren, de 
ontwikkeling van resultaatgericht beleid, 
de toepassing van voorwaarden en, waar 
mogelijk, van factoren die succesvol zijn 
gebleken en van resultaatindicatoren;

Or. en

Amendement 197
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat voor het bereiken van de 
beste resultaten op het gebied van groei en 
ontwikkeling ter plaatse gestreefd moet 
worden gegeven naar grotere synergieën en 
aan integratie tussen verschillende 
sectoren, de ontwikkeling van 
resultaatgericht beleid, de toepassing van 
voorwaarden en, waar mogelijk, van 
factoren die succesvol zijn gebleken en van 
resultaatindicatoren;

17. benadrukt dat voor het bereiken van de 
beste resultaten op het gebied van 
duurzame groei en ontwikkeling ter plaatse 
gestreefd moet worden naar grotere 
synergieën en naar integratie tussen 
verschillende sectoren, de ontwikkeling 
van resultaatgericht beleid, de toepassing 
van voorwaarden, van de beginselen dat 
geen schade mag worden toegebracht, dat 
de vervuiler betaalt en dat een 
voortrekkersrol moet worden vervuld, en,
waar mogelijk, van factoren die succesvol 
zijn gebleken en van prestatie- en 
resultaatindicatoren;

Or. en

Amendement 198
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat voor het bereiken van de 
beste resultaten op het gebied van groei en 
ontwikkeling ter plaatse gestreefd moet 
worden gegeven naar grotere synergieën en 
aan integratie tussen verschillende 
sectoren, de ontwikkeling van 
resultaatgericht beleid, de toepassing van 
voorwaarden en, waar mogelijk, van 
factoren die succesvol zijn gebleken en van 
resultaatindicatoren;

17. benadrukt dat voor het bereiken van de 
beste resultaten op het gebied van groei en 
ontwikkeling ter plaatse gestreefd moet 
worden gegeven naar grotere synergieën en 
integratie tussen verschillende sectoren, de 
ontwikkeling van resultaatgericht beleid, 
samenhang tussen en complementariteit 
van de communautaire en nationale 
begrotingen, de toepassing van 
voorwaarden en, waar mogelijk, van 
factoren die succesvol zijn gebleken en van 
resultaatindicatoren;

Or. el

Amendement 199
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat voor het bereiken van de 
beste resultaten op het gebied van groei en 
ontwikkeling ter plaatse gestreefd moet 
worden gegeven naar grotere synergieën en 
aan integratie tussen verschillende 
sectoren, de ontwikkeling van 
resultaatgericht beleid, de toepassing van 
voorwaarden en, waar mogelijk, van 
factoren die succesvol zijn gebleken en van 
resultaatindicatoren;

17. benadrukt dat voor het bereiken van de 
beste resultaten op het gebied van groei en 
ontwikkeling ter plaatse gestreefd moet 
worden naar grotere synergieën tussen alle 
begrotingsuitgaven van de EU die een 
effect hebben op de economische 
ontwikkeling, en naar integratie tussen 
verschillende sectoren, de ontwikkeling 
van resultaatgericht beleid, de toepassing 
van voorwaarden en, waar mogelijk, van 
factoren die succesvol zijn gebleken en van 
resultaatindicatoren;

Or. en
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Amendement 200
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat voor het bereiken van de 
beste resultaten op het gebied van groei en 
ontwikkeling ter plaatse gestreefd moet 
worden gegeven naar grotere synergieën en 
aan integratie tussen verschillende 
sectoren, de ontwikkeling van 
resultaatgericht beleid, de toepassing van 
voorwaarden en, waar mogelijk, van 
factoren die succesvol zijn gebleken en van 
resultaatindicatoren;

17. benadrukt dat voor het bereiken van de 
beste resultaten op het gebied van groei en 
ontwikkeling ter plaatse gestreefd moet 
worden naar grotere synergieën en naar
integratie tussen verschillende sectoren, de 
ontwikkeling van resultaatgericht beleid, 
een adequate toepassing van voorwaarden 
en, waar mogelijk, van factoren die 
succesvol zijn gebleken en van 
resultaatindicatoren;

Or. en


