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Amendement 422
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Kopje

Ontwerpresolutie Amendement

De geschikte vaardigheden voor de 
arbeidskrachten van morgen

Creëren van banen, bestrijden van 
armoede en sociale uitsluiting en de 
geschikte vaardigheden voor de 
arbeidskrachten van morgen

Or. en

Amendement 423
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. wijst op het belang van afdoende 
financiering voor programma's op het 
gebied van onderwijs, mobiliteit en 
levenslang leren, aangezien hiermee een 
belangrijke bijdrage geleverd kan worden 
aan de bestrijding van de werkloosheid en 
het bereiken van de hoofddoelstelling van 
Europa 2020 van een 
werkgelegenheidspercentage van 75%;

45. wijst op het belang van bevordering 
van werkgelegenheid met arbeidskwaliteit, 
verbeterde sociale zekerheid en sociale 
integratie, verbetering van bestaande en 
invoering van nieuwe rechten van 
werknemers, bevordering van gezondheid 
en veiligheid op het werk, beter sociaal 
risicobeheer, het combineren van werk en 
privéleven en afdoende financiering voor
programma's op het gebied van onderwijs, 
mobiliteit en levenslang leren; dringt er bij 
de lidstaten op aan om effectieve 
maatregelen te nemen om onzekere en 
atypische dienstverbanden weg te werken 
en het concept "goed werken" (zoals het 
IAO-programma "Fatsoenlijk werk") en 
werktijdverkorting te bevorderen als 
centrale pijler van 
werkgelegenheidsstrategieën; merkt op 
dat voor het bereiken van de doelstelling 
voor vroegtijdige schoolverlaters een 
doorlopende beleidssamenwerking en -
coördinatie nodig is; benadrukt dat de 
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nieuwe focus op kinderopvang en 
voorschools onderwijs (Early Childhood 
Education and Care) versterkt moet 
worden evenals de doorlopende 
inspanningen ter bevordering en 
erkenning van informele leerprocessen, 
als belangrijke maatregelen ter 
voorkoming van vroegtijdig 
schoolverlaten, en voorts dat de 
bevordering van het beginsel van inclusief 
onderwijs voor iedereen moet worden 
toegepast om te waarborgen dat 
gehandicapten en mensen van 
verschillende minderheden instromen in 
de gewone onderwijsstelsels met adequate 
ondersteuning;

Or. en

Amendement 424
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. wijst op het belang van afdoende 
financiering voor programma's op het 
gebied van onderwijs, mobiliteit en
levenslang leren, aangezien hiermee een 
belangrijke bijdrage geleverd kan worden 
aan de bestrijding van de werkloosheid en 
het bereiken van de hoofddoelstelling van 
Europa 2020 van een 
werkgelegenheidspercentage van 75%;

45. wijst op het belang van afdoende 
financiering voor programma's op het 
gebied van onderwijs, mobiliteit, 
bevordering van gendergelijkheid,
levenslang leren evenals maatregelen om 
de markt aan te passen aangezien hiermee 
een belangrijke bijdrage geleverd kan 
worden aan de bestrijding van de 
werkloosheid en het bereiken van de 
hoofddoelstelling van Europa 2020 van een 
werkgelegenheidspercentage van 75%;
wijst erop dat, om dit doel te bereiken, niet 
alleen de werkloosheid moet worden 
teruggedrongen, maar dat ook veel 
inactieve personen, van wie de meeste 
vrouwen zijn, de arbeidsmarkt moeten 
betreden; benadrukt dat een van de 
belangrijkste doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie– namelijk het 
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bevorderen van werkgelegenheid en 
hoogwaardige banen voor alle Europese 
burgers – slechts kan worden 
verwezenlijkt als nu, zonder verdere 
vertraging, de nodige investeringen 
worden gedaan in een 
kennismaatschappij, onderzoek en 
ontwikkeling, innovatie, kmo's en groene 
en nieuwe technologieën; benadrukt dat 
de kosten van de noodzakelijke overgang 
naar een koolstofarme maatschappij de 
komende jaren niet mogen worden 
afgewenteld op de gewone gezinnen en 
beroepsbevolking van Europa en dat in 
het MFK rekening moet worden 
gehouden met het belang van het 
bevorderen van nieuwe groene banen, 
aangezien sommige oude banen zullen 
verdwijnen; wijst erop dat er nieuwe 
trainingen moeten worden gegeven om 
werknemers voor te bereiden op de 
nieuwe koolstofarme economie; 

Or. en

Amendement 425
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. wijst op het belang van afdoende 
financiering voor programma's op het 
gebied van onderwijs, mobiliteit en 
levenslang leren, aangezien hiermee een 
belangrijke bijdrage geleverd kan worden
aan de bestrijding van de werkloosheid en 
het bereiken van de hoofddoelstelling van 
Europa 2020 van een 
werkgelegenheidspercentage van 75%;

45. wijst op het belang van afdoende 
financiering voor programma's op het 
gebied van onderwijs, mobiliteit en 
levenslang leren, aangezien hiermee een 
belangrijke bijdrage geleverd wordt aan de 
bestrijding van de werkloosheid en het 
bereiken van de doelstellingen van het 
terugdringen van schooluitval (10%) en 
het stimuleren van het aantal 
universiteitsstudenten;

Or. pt
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Amendement 426
Helga Trüpel, Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, 
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. wijst op het belang van afdoende 
financiering voor programma's op het 
gebied van onderwijs, mobiliteit en 
levenslang leren, aangezien hiermee een 
belangrijke bijdrage geleverd kan worden 
aan de bestrijding van de werkloosheid en 
het bereiken van de hoofddoelstelling van 
Europa 2020 van een 
werkgelegenheidspercentage van 75%;

45. wijst op het belang van afdoende 
financiering en focus voor regelingen
gericht op jongeren op het gebied van 
onderwijs, mobiliteit en levenslang leren, 
aangezien hiermee een belangrijke bijdrage 
geleverd kan worden aan de bestrijding van 
vroegtijdig schoolverlaten en de
werkloosheid, aan fatsoenlijke en groene 
werkgelegenheid, culturele diversiteit en 
sociale integratie, evenals aan het 
bereiken van de hoofddoelstelling van 
Europa 2020 van een 
werkgelegenheidspercentage van 75% voor 
mannen en vrouwen;

Or. en

Amendement 427
Damien Abad

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. wijst op het belang van afdoende 
financiering voor programma's op het 
gebied van onderwijs, mobiliteit en 
levenslang leren, aangezien hiermee een 
belangrijke bijdrage geleverd kan worden 
aan de bestrijding van de werkloosheid en 
het bereiken van de hoofddoelstelling van 
Europa 2020 van een 
werkgelegenheidspercentage van 75%;

45. wijst op het belang van afdoende 
financiering voor programma's op het 
gebied van onderwijs, mobiliteit en 
levenslang leren, aangezien hiermee een 
belangrijke bijdrage geleverd kan worden 
aan de bestrijding van de werkloosheid en 
het bereiken van de hoofddoelstelling van 
Europa 2020 van een 
werkgelegenheidspercentage van 75%; is 
ervan overtuigd dat, hoewel onderwijs de 
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bevoegdheid van de lidstaten blijft, de EU 
meer zou moeten doen om de mobiliteit 
voor jongeren te stimuleren aangezien dat 
niet alleen bevorderlijk is voor de 
vaardigheden van de Europese 
beroepsbevolking, maar ook voor het 
vermogen van Europese jongeren om de 
bestaande kansen in Europa werkelijk te 
benutten.

Or. en

Amendement 428
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. wijst op het belang van afdoende 
financiering voor programma's op het 
gebied van onderwijs, mobiliteit en 
levenslang leren, aangezien hiermee een 
belangrijke bijdrage geleverd kan worden 
aan de bestrijding van de werkloosheid en 
het bereiken van de hoofddoelstelling van 
Europa 2020 van een 
werkgelegenheidspercentage van 75%;

45. wijst op het belang van afdoende 
financiering voor programma's op het 
gebied van onderwijs, training,
mobiliteitsprojecten en levenslang leren, 
aangezien hiermee een belangrijke bijdrage 
geleverd kan worden aan de bestrijding van 
de werkloosheid en het bereiken van de 
hoofddoelstelling van Europa 2020 van een 
werkgelegenheidspercentage van 75%;

Or. en

Amendement 429
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. wijst op het belang van afdoende 
financiering voor programma's op het 
gebied van onderwijs, mobiliteit en 
levenslang leren, aangezien hiermee een 

45.  wijst op het belang van afdoende 
financiering voor programma's op het 
gebied van onderwijs, mobiliteit en 
levenslang leren en zorgdiensten, 
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belangrijke bijdrage geleverd kan worden 
aan de bestrijding van de werkloosheid en 
het bereiken van de hoofddoelstelling van 
Europa 2020 van een 
werkgelegenheidspercentage van 75%;

aangezien hiermee een belangrijke bijdrage 
geleverd kan worden aan de bestrijding van 
de werkloosheid en het bereiken van de 
hoofddoelstelling van Europa 2020 van een 
werkgelegenheidspercentage van 75% voor 
vrouwen en mannen;

Or. en

Amendement 430
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. wijst op het belang van afdoende 
financiering voor programma's op het 
gebied van onderwijs, mobiliteit en 
levenslang leren, aangezien hiermee een 
belangrijke bijdrage geleverd kan worden 
aan de bestrijding van de werkloosheid en 
het bereiken van de hoofddoelstelling van 
Europa 2020 van een 
werkgelegenheidspercentage van 75%;

45. wijst erop dat, hoewel gehoopt wordt 
dat financiering voor programma's op het 
gebied van onderwijs, mobiliteit en 
levenslang leren bijdraagt aan de 
bestrijding van de werkloosheid, er geen 
bewijs is dat financiering in het verleden 
heeft bijgedragen aan het verlagen van de 
werkloosheid, integendeel; zet daarom 
vraagtekens bij de EU-financiering op dit 
terrein;

Or. en

Amendement 431
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

45 bis. benadrukt het belang van meer 
betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de 
programma's voor onderwijs en mobiliteit 
in de Unie, aangezien dit de 
arbeidskansen van jongeren verbetert en 
bijdraagt aan de verwezenlijking van het 
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vlaggenschipinitiatief van de Europa 
2020-strategie, met name "Nieuwe 
vaardigheden voor nieuwe banen", 
"Jeugd in beweging" en "Innovatie-
Unie";

Or. en

Amendement 432
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

45 ter. onderkent dat integratie van de 
genderaspecten kan leiden tot effectiever 
beleid op het gebied van groei en 
werkgelegenheid aangezien de 
genderanalyse vaak onvoldoende 
aandacht krijgt en daardoor de inbreng 
en problemen van vrouwen onvoldoende 
zijn aangepakt;

Or. en

Amendement 433
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. is van mening dat het 
vlaggenschipinitiatief betreffende nieuwe 
vaardigheden en banen een bredere 
doelgroep moet hebben bestaande uit onder 
meer jongeren, vroegtijdige 
schoolverlaters, ouderen, achtergestelde 
personen, gehandicapten en migranten; 
benadrukt dat het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) afdoende middelen moet 

46. is van mening dat het 
vlaggenschipinitiatief betreffende nieuwe 
vaardigheden en banen een bredere 
doelgroep moet hebben bestaande uit onder 
meer jongeren, vroegtijdige 
schoolverlaters, ouderen, achtergestelde 
personen, gehandicapten en migranten;
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bieden voor maatregelen ter verbetering 
van de toegang tot de arbeidsmarkt en ter 
bestrijding van werkloosheid en sociale 
uitsluiting;

Or. en

Amendement 434
Helga Trüpel, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. is van mening dat het 
vlaggenschipinitiatief betreffende nieuwe 
vaardigheden en banen een bredere 
doelgroep moet hebben bestaande uit onder 
meer jongeren, vroegtijdige 
schoolverlaters, ouderen, achtergestelde 
personen, gehandicapten en migranten; 
benadrukt dat het Europees Sociaal Fonds 
(ESF) afdoende middelen moet bieden 
voor maatregelen ter verbetering van de 
toegang tot de arbeidsmarkt en ter
bestrijding van werkloosheid en sociale 
uitsluiting;

46. is van mening dat het 
vlaggenschipinitiatief betreffende nieuwe 
vaardigheden en banen een bredere 
doelgroep moet hebben bestaande uit onder 
meer jongeren, vroegtijdige 
schoolverlaters, ouderen, vrouwen,
achtergestelde personen, gehandicapten en 
migranten; pleit voor een meer 
strategische toepassing van het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) ) door de middelen 
die zijn gereserveerd voor de EU 2020-
prioriteit "slimme groei" beschikbaar te 
stellen voor maatregelen gericht op 
beroepsopleiding, mobiliteit van jongeren, 
ondersteuning van actief ouder worden,
verbetering van de toegang tot de 
arbeidsmarkt en reïntegratie, ontwikkeling 
van de juiste vaardigheden voor een post-
koolstof- en energie-efficiënte 
maatschappij, bestrijding van 
werkloosheid, armoede, discriminatie, 
verlies van culturele diversiteit en sociale 
uitsluiting;

Or. en

Amendement 435
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. is van mening dat het 
vlaggenschipinitiatief betreffende nieuwe 
vaardigheden en banen een bredere 
doelgroep moet hebben bestaande uit onder 
meer jongeren, vroegtijdige 
schoolverlaters, ouderen, achtergestelde 
personen, gehandicapten en migranten; 
benadrukt dat het Europees Sociaal Fonds 
(ESF) afdoende middelen moet bieden 
voor maatregelen ter verbetering van de 
toegang tot de arbeidsmarkt en ter 
bestrijding van werkloosheid en sociale 
uitsluiting;

46. . is van mening dat het 
vlaggenschipinitiatief betreffende nieuwe 
vaardigheden en banen een bredere 
doelgroep moet hebben bestaande uit onder 
meer jongeren, vroegtijdige 
schoolverlaters, vrouwen, ouderen, 
achtergestelde personen, gehandicapten en 
migranten en Roma; benadrukt dat het 
Europees Sociaal Fonds (ESF) afdoende 
middelen moet bieden voor maatregelen ter 
verbetering van de gelijkheid tussen
vrouwen en mannen, de toegang tot de 
arbeidsmarkt en ter bestrijding van 
werkloosheid en sociale uitsluiting en alle 
vormen van discriminatie die de meest 
kwetsbare groepen treft; is van mening 
dat in dit vlaggenschipinitiatief rekening 
moet worden gehouden met de behoefte 
aan onderwijs en training in de 
opkomende sectoren, zoals nieuwe 
informatietechnologie, communicatie of 
groene banen (energie-efficiëntie en 
nieuwe energiebronnen)

Or. en

Amendement 436
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. is van mening dat het 
vlaggenschipinitiatief betreffende nieuwe 
vaardigheden en banen een bredere 
doelgroep moet hebben bestaande uit onder 
meer jongeren, vroegtijdige 
schoolverlaters, ouderen, achtergestelde 
personen, gehandicapten en migranten; 

46. is van mening dat het 
vlaggenschipinitiatief betreffende nieuwe 
vaardigheden en banen een bredere 
doelgroep moet hebben bestaande uit onder 
meer jongeren, vroegtijdige 
schoolverlaters, ouderen, achtergestelde 
personen, gehandicapten, mensen van een 
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benadrukt dat het Europees Sociaal Fonds 
(ESF) afdoende middelen moet bieden 
voor maatregelen ter verbetering van de 
toegang tot de arbeidsmarkt en ter 
bestrijding van werkloosheid en sociale 
uitsluiting;

etnische en religieuze minderheid en
migranten; benadrukt dat het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) een breder 
toepassingsgebied moet hebben (nieuwe 
vaardigheden en banen, 
onderwijsdoelstellingen, 
armoededoelstelling, etc.) dan voorheen 
en er daarom meer middelen voor 
beschikbaar moeten worden gesteld; 
beklemtoont dat het ESF afdoende 
middelen moet bieden voor maatregelen ter 
verbetering van de toegang tot de 
arbeidsmarkt en ter bestrijding van 
werkloosheid en discriminatie bij de 
toegang tot en de vooruitgang in 
werkgelegenheid, en meer middelen moet 
bieden ter bestrijding van armoede en 
sociale uitsluiting;

Or. en

Amendement 437
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. is van mening dat het 
vlaggenschipinitiatief betreffende nieuwe 
vaardigheden en banen een bredere 
doelgroep moet hebben bestaande uit onder 
meer jongeren, vroegtijdige 
schoolverlaters, ouderen, achtergestelde 
personen, gehandicapten en migranten; 
benadrukt dat het Europees Sociaal Fonds 
(ESF) afdoende middelen moet bieden 
voor maatregelen ter verbetering van de 
toegang tot de arbeidsmarkt en ter 
bestrijding van werkloosheid en sociale 
uitsluiting;

46. is van mening dat het 
vlaggenschipinitiatief betreffende nieuwe 
vaardigheden en banen gericht moet zijn 
op fatsoenlijk werk in plaats van op 
flexizekerheid en een bredere doelgroep 
moet hebben bestaande uit onder meer 
jongeren, vroegtijdige schoolverlaters, 
ouderen, achtergestelde personen, 
gehandicapten en migranten; benadrukt dat 
het Europees cohesiebeleid afdoende 
middelen moet bieden voor maatregelen ter 
verbetering van de toegang tot de 
arbeidsmarkt en ter bestrijding van 
werkloosheid en sociale uitsluiting;

Or. en
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Amendement 438
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. is van mening dat het 
vlaggenschipinitiatief betreffende nieuwe 
vaardigheden en banen een bredere 
doelgroep moet hebben bestaande uit onder 
meer jongeren, vroegtijdige 
schoolverlaters, ouderen, achtergestelde 
personen, gehandicapten en migranten; 
benadrukt dat het Europees Sociaal Fonds 
(ESF) afdoende middelen moet bieden 
voor maatregelen ter verbetering van de 
toegang tot de arbeidsmarkt en ter 
bestrijding van werkloosheid en sociale 
uitsluiting;

46. is van mening dat het 
vlaggenschipinitiatief betreffende nieuwe 
vaardigheden en banen een bredere 
doelgroep moet hebben bestaande uit onder 
meer jongeren, vroegtijdige 
schoolverlaters, ouderen, achtergestelde 
personen, gehandicapten en migranten; 
benadrukt dat het Europees Sociaal Fonds 
(ESF) inhoudelijk en financieel 
beduidend moet worden versterkt om 
afdoende middelen te kunnen bieden voor 
de maatregelen ter verbetering van de 
toegang tot de arbeidsmarkt en ter 
bestrijding van werkloosheid en sociale 
uitsluiting;

Or. de

Amendement 439
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. is van mening dat het 
vlaggenschipinitiatief betreffende nieuwe 
vaardigheden en banen een bredere 
doelgroep moet hebben bestaande uit onder 
meer jongeren, vroegtijdige 
schoolverlaters, ouderen, achtergestelde 
personen, gehandicapten en migranten; 
benadrukt dat het Europees Sociaal Fonds 
(ESF) afdoende middelen moet bieden 
voor maatregelen ter verbetering van de 

46. is van mening dat het 
vlaggenschipinitiatief betreffende nieuwe 
vaardigheden en banen een bredere 
doelgroep moet hebben bestaande uit onder 
meer jongeren, vroegtijdige 
schoolverlaters, ouderen, achtergestelde 
personen, gehandicapten en migranten; 
benadrukt dat het Europees Sociaal Fonds 
(ESF) afdoende middelen moet bieden 
voor maatregelen ter verbetering van de 
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toegang tot de arbeidsmarkt en ter 
bestrijding van werkloosheid en sociale 
uitsluiting;

toegang tot de arbeidsmarkt en ter 
bestrijding van werkloosheid en sociale 
uitsluiting; benadrukt de noodzaak om het 
ESF binnen het cohesiebeleid te houden 
evenals het belang van een betere 
coördinatie tussen het ESF en het EFRO 
ter bevordering van een geïntegreerde 
aanpak en om een combinatie mogelijk te 
maken van plaats- en mensgebonden 
acties;

Or. en

Amendement 440
Carmen Romero López, Andres Perello Rodriguez, Luis Yáñez-Barnuevo García

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. is van mening dat het 
vlaggenschipinitiatief betreffende nieuwe 
vaardigheden en banen een bredere 
doelgroep moet hebben bestaande uit onder 
meer jongeren, vroegtijdige 
schoolverlaters, ouderen, achtergestelde 
personen, gehandicapten en migranten; 
benadrukt dat het Europees Sociaal Fonds 
(ESF) afdoende middelen moet bieden 
voor maatregelen ter verbetering van de 
toegang tot de arbeidsmarkt en ter 
bestrijding van werkloosheid en sociale 
uitsluiting;

46. is van mening dat het 
vlaggenschipinitiatief betreffende nieuwe 
vaardigheden en banen een bredere 
doelgroep moet hebben bestaande uit onder 
meer jongeren, vroegtijdige 
schoolverlaters, ouderen, achtergestelde 
personen, gehandicapten en migranten; 
benadrukt dat het Europees Sociaal Fonds 
(ESF) afdoende middelen moet bieden 
voor maatregelen ter verhoging van de 
productiviteit van de beroepsbevolking en 
ter verlaging van verzuim door 
bevordering van een gezonde levensstijl 
en mentale gezondheid op de werkplek en 
middels maatregelen ter verbetering van 
de toegang tot de arbeidsmarkt en ter 
bestrijding van werkloosheid en sociale 
uitsluiting;

Or. en

Amendement 441
Reimer Böge, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska namens de PPE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. is van mening dat het 
vlaggenschipinitiatief betreffende nieuwe 
vaardigheden en banen een bredere 
doelgroep moet hebben bestaande uit onder 
meer jongeren, vroegtijdige 
schoolverlaters, ouderen, achtergestelde 
personen, gehandicapten en migranten; 
benadrukt dat het Europees Sociaal Fonds 
(ESF) afdoende middelen moet bieden 
voor maatregelen ter verbetering van de 
toegang tot de arbeidsmarkt en ter 
bestrijding van werkloosheid en sociale 
uitsluiting;

46. is van mening dat het 
vlaggenschipinitiatief betreffende nieuwe 
vaardigheden en banen een bredere 
doelgroep moet hebben bestaande uit onder 
meer jongeren, vroegtijdige 
schoolverlaters, ouderen, achtergestelde 
personen, gehandicapten en migranten; 
benadrukt dat het Europees Sociaal Fonds 
(ESF) en programma's in verband met 
jeugd afdoende middelen moet bieden voor 
maatregelen ter verbetering van de toegang 
tot de arbeidsmarkt en ter bestrijding van 
werkloosheid en sociale uitsluiting;

Or. en

Amendement 442
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. is van mening dat het 
vlaggenschipinitiatief betreffende nieuwe 
vaardigheden en banen een bredere 
doelgroep moet hebben bestaande uit onder 
meer jongeren, vroegtijdige 
schoolverlaters, ouderen, achtergestelde 
personen, gehandicapten en migranten; 
benadrukt dat het Europees Sociaal Fonds 
(ESF) afdoende middelen moet bieden 
voor maatregelen ter verbetering van de 
toegang tot de arbeidsmarkt en ter 
bestrijding van werkloosheid en sociale 
uitsluiting;

46. is van mening dat het 
vlaggenschipinitiatief betreffende nieuwe 
vaardigheden en banen een bredere 
doelgroep moet hebben bestaande uit onder 
meer jongeren, vroegtijdige 
schoolverlaters, ouderen, vrouwen,
achtergestelde personen, gehandicapten en 
migranten; benadrukt dat het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) afdoende middelen 
moet bieden voor maatregelen ter 
verbetering van de toegang tot de 
arbeidsmarkt en ter bestrijding van 
werkloosheid, discriminatie en sociale 
uitsluiting;

Or. en
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Amendement 443
Reimer Böge, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, José Manuel Fernandes namens de PPE-
Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Jeugdbeleid
46 bis. benadrukt dat de jeugd een 
belangrijke prioriteit voor de Unie moet 
vormen en dat de jeugd in EU-beleid en 
EU-programma's zichtbaar moet zijn en 
versterkt moet worden; is van oordeel dat 
de jeugd als een horizontaal EU-thema 
moet worden beschouwd, waarbij 
synergieën tot stand worden gebracht 
tussen verschillende beleidsterreinen die 
betrekking hebben op jeugd, onderwijs en 
mobiliteit, en waarbij Europese mobiliteit, 
opleiding en de ontplooiing van 
bekwaamheden, capaciteitsopbouw, 
werkgelegenheid en sociale inclusie van 
jongeren gefaciliteerd en gestimuleerd 
worden; verwelkomt het 
vlaggenschipinitiatief "Jeugd in 
beweging" als een hoeksteen van de
Europa 2020-strategie; wijst er met name 
op dat de lage kosten per begunstigde, en 
daardoor de grote efficiëntie van 
programma's in verband met jeugd, in 
combinatie met de dimensie van Europees 
burgerschap, aantonen dat er in deze 
programma's veel meer geïnvesteerd zou 
moeten worden;

Or. en

Amendement 444
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

46 ter. merkt op dat het opvoeren van de 
arbeidsparticipatie van vrouwen van 
cruciaal belang is om de 
werkgelegenheidsdoelstelling van de 
2020-strategie te bereiken en dat barrières 
die de arbeidsmarktparticipatie van 
vrouwen in de weg staan, volledig 
aangepakt moeten worden; benadrukt dat 
het Europees Sociaal Fonds afdoende 
middelen moet bieden om ongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen op de 
arbeidsmarkt weg te nemen en dat het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling afdoende middelen moet 
bieden voor de zorginfrastructuur voor 
kinderen, ouderen en andere afhankelijke 
personen.

Or. en

Amendement 445
Carmen Romero López, Luis Yáñez-Barnuevo García, Andres Perello Rodriguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

46 quater. gezondheidszorg wordt 
beschouwd als een stuwende kracht die 
slimme en inclusieve groei kan genereren; 
preventie van aandoeningen en 
bevordering van de gezondheid bij 
leeftijdsgerelateerde aandoeningen zijn 
nodig als waarborg voor een actieve en 
gezonde vergrijzende bevolking in 
Europa; planning ten aanzien van 
gezondheidsbeveiliging is nodig ter 
voorkoming of beperking van een 
volksgezondheidscrisis, wat gevolgen 
heeft voor de continuïteit van de publieke 
en private diensten, waarbij moet worden 
voorkomen dat de EU wordt belast met de 
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gevolgen van de nasleep van een 
volksgezondheidscrisis; met de 
vergrijzende bevolking wordt de rol van 
gezondheidswerkers steeds belangrijker, 
waarbij een gezonde beroepsbevolking 
met minder verzuim bijdraagt aan de 
productiviteit van Europa; verder moeten 
we streven naar een betere gezondheid 
voor alle werknemers en een groter 
arbeidsvermogen, moeten ongelijkheden 
op het gebied van gezondheidszorg 
worden weggewerkt om betere 
gezondheidszorg voor iedereen te 
waarborgen; een betere toegang tot 
zorgstelsels stelt burgers in staat om meer 
aan de maatschappij bij te dragen en 
armoede en sociale uitsluiting te 
bestrijden;

Or. en

Amendement 446
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

46 quinquies. benadrukt verder dat het 
Europees fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (EFG) een aanvullende rol 
speelt bij het realiseren van deze 
doelstellingen, aangezien dit fonds 
bedoeld is om werknemers die tengevolge 
van de globalisering of de crisis werkloos 
geworden zijn, te helpen terug te keren op 
de arbeidsmarkt; is echter van mening dat 
het EFG verschilt van het ESF naar wijze 
van functioneren, type gefinancierde 
activiteiten (individueel en specifiek) en 
toepassingsgebied; wenst daarom dat het 
EFG een permanent karakter krijgt;

Or. fr
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Amendement 447
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Agenda voor sociaal beleid, gelijkheid en 
bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting
46 sexies. wijst op het belang om
activiteiten te financieren die gericht zijn 
op bevordering van de gelijkheid van 
mannen en vrouwen, anti-discriminatie, 
sociale rechtvaardigheid, bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting ter 
verwezenlijking van de belangrijke 
doelstelling van "Europa 2020" om 20 
miljoen mensen een uitweg uit de 
armoede te bieden en de sociale impact 
van de crisis het hoofd te bieden; 
benadrukt dat afdoende middelen 
beschikbaar moeten worden gesteld voor 
activiteiten van het Europees platform 
tegen armoede en maatschappelijke 
organisaties die deze activiteiten leveren; 
benadrukt dat programma's ter 
ondersteuning van kleine 
maatschappelijke organisaties die in het 
veld oplossingen op maat bieden, cruciaal 
zijn bij de bevordering van sociale 
integratie, anti-discriminatie en 
gendergelijkheid,

Or. en

Amendement 448
Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 septies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

Agenda voor sociaal beleid, gelijkheid en 
bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting
46 septies. wijst op het belang om 
activiteiten te financieren die gericht zijn 
op bevordering van de gelijkheid van 
mannen en vrouwen, anti-discriminatie, 
sociale rechtvaardigheid, bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting ter 
verwezenlijking van de belangrijke 
doelstelling van "Europa 2020" om 20 
miljoen mensen een uitweg uit de 
armoede te bieden en de sociale impact
van de crisis het hoofd te bieden; 
benadrukt dat afdoende middelen 
beschikbaar moeten worden gesteld voor 
activiteiten van het Europees platform 
tegen armoede en maatschappelijke 
organisaties die deze activiteiten leveren; 
benadrukt dat programma's ter 
ondersteuning van kleine 
maatschappelijke organisaties die in het 
veld oplossingen op maat bieden, cruciaal 
zijn bij de bevordering van sociale 
integratie, anti-discriminatie en 
gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 449
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Agenda voor sociaal beleid, gelijkheid en 
bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting
46 octies. wijst op het belang om 
activiteiten te financieren die gericht zijn 
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op bevordering van de gelijkheid van 
mannen en vrouwen, anti-discriminatie, 
sociale rechtvaardigheid, bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting ter
verwezenlijking van de belangrijke 
doelstelling van "Europa 2020" om 20 
miljoen mensen een uitweg uit de 
armoede te bieden en de sociale impact 
van de crisis het hoofd te bieden; 
benadrukt dat afdoende middelen 
beschikbaar moeten worden gesteld voor 
activiteiten van het Europees platform 
tegen armoede en maatschappelijke 
organisaties die deze activiteiten leveren

Or. en

Amendement 450
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Kopje (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

"Samenhang ter bevordering van groei en 
werkgelegenheid"
(N.B. Bij aanneming van dit amendement 
moet het corresponderende hoofdstuk 
onder paragraaf 46 komen)

Or. en

Amendement 451
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. bevestigt dat het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) een bijdrage moet 
leveren aan het welslagen van de strategie 

Schrappen
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Europa 2020 en dat beide pijlers van het 
GLB op dit vlak een waardevolle rol 
kunnen spelen en elkaar hierbij kunnen 
aanvullen; benadrukt dat het GLB stevig 
is verankerd in het Verdrag van Lissabon, 
waarin de doelstellingen en taken van het 
GLB worden omschreven;

Or. en

Amendement 452
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. bevestigt dat het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) een bijdrage moet 
leveren aan het welslagen van de strategie 
Europa 2020 en dat beide pijlers van het 
GLB op dit vlak een waardevolle rol 
kunnen spelen en elkaar hierbij kunnen 
aanvullen; benadrukt dat het GLB stevig 
is verankerd in het Verdrag van Lissabon, 
waarin de doelstellingen en taken van het 
GLB worden omschreven;

47. bevestigt dat de beweerde effecten van
het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB) niet meer gelden, zoals de steun 
voor arme boeren en het waarborgen van 
kwalitatief hoogwaardig voedsel tegen 
lage prijzen; verzoekt om stopzetting van 
het GLB;

Or. en

Amendement 453
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. bevestigt dat het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) een bijdrage moet 
leveren aan het welslagen van de strategie 
Europa 2020 en dat beide pijlers van het
GLB op dit vlak een waardevolle rol 

47. dringt aan op hervorming en 
beperking van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB); benadrukt dat de 
landbouw geen gewone markt is en dat de 
eerste pijler van het hervormde GLB 
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kunnen spelen en elkaar hierbij kunnen 
aanvullen; benadrukt dat het GLB stevig 
is verankerd in het Verdrag van Lissabon, 
waarin de doelstellingen en taken van het 
GLB worden omschreven;

alleen voor kleine boeren dient, onder 
andere in hun rol als producenten in 
geval van extreme marktsituaties, en dat 
de groen-blauwe diensten die zij onder de 
tweede pijler leveren, met name door de 
lidstaten gecompenseerd moeten worden; 
benadrukt dat de steun voor kleine boeren 
in de armste landen ten dele uit het 
Cohesiefonds afkomstig is en dat alle 
innovaties op landbouwgebied via het 
nieuwe "Innovation and Sustainability 
Fund" moet lopen;

Or. en

Amendement 454
Arlene McCarthy, Christel Schaldemose, Emine Bozkurt, Thijs Berman, Brian Simpson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. bevestigt dat het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) een bijdrage moet 
leveren aan het welslagen van de strategie 
Europa 2020 en dat beide pijlers van het 
GLB op dit vlak een waardevolle rol 
kunnen spelen en elkaar hierbij kunnen 
aanvullen; benadrukt dat het GLB stevig is 
verankerd in het Verdrag van Lissabon, 
waarin de doelstellingen en taken van het 
GLB worden omschreven;

47. bevestigt dat het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) een bijdrage moet 
leveren aan het welslagen van de strategie 
Europa 2020 en dat beide pijlers van het 
GLB op dit vlak een waardevolle rol 
kunnen spelen, benadrukt echter dat 
daartoe een ambitieuze hervorming van 
het GLB noodzakelijk is; het nieuwe GLB 
moet tevens in overeenstemming zijn met 
de ingrijpende veranderingen binnen en 
buiten de EU en de nieuwe problemen en 
uitdagingen die ontstaan; benadrukt dat 
het GLB stevig is verankerd in het Verdrag 
van Lissabon, waarin de doelstellingen en 
taken van het GLB worden omschreven;

Or. en

Amendement 455
Anneli Jäätteenmäki
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. bevestigt dat het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) een bijdrage moet 
leveren aan het welslagen van de strategie 
Europa 2020 en dat beide pijlers van het 
GLB op dit vlak een waardevolle rol 
kunnen spelen en elkaar hierbij kunnen 
aanvullen; benadrukt dat het GLB stevig is 
verankerd in het Verdrag van Lissabon, 
waarin de doelstellingen en taken van het 
GLB worden omschreven;

47. bevestigt dat het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) een bijdrage moet 
leveren aan het welslagen van de strategie 
Europa 2020 en dat beide pijlers van het 
GLB op dit vlak een waardevolle rol 
kunnen spelen en elkaar hierbij kunnen 
aanvullen; benadrukt dat de administratie 
van het GLB aanzienlijk vereenvoudigd 
moet worden en dat de bureaucratie en de 
administratieve last voor de 
landbouwproducenten aanzienlijk 
verminderd moeten worden; benadrukt dat 
het GLB stevig is verankerd in het Verdrag 
van Lissabon, waarin de doelstellingen en 
taken van het GLB worden omschreven;

Or. fi

Amendement 456
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. bevestigt dat het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) een bijdrage moet 
leveren aan het welslagen van de strategie 
Europa 2020 en dat beide pijlers van het 
GLB op dit vlak een waardevolle rol 
kunnen spelen en elkaar hierbij kunnen 
aanvullen; benadrukt dat het GLB stevig is 
verankerd in het Verdrag van Lissabon, 
waarin de doelstellingen en taken van het 
GLB worden omschreven;

47. bevestigt dat het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) een bijdrage moet 
leveren aan het welslagen van de strategie 
Europa 2020, waarbij de 
concurrentiepositie van de 
landbouwsector moet worden verbeterd en 
de sector tegelijkertijd moet worden 
omgevormd tot een kennisgedreven sector,
en dat beide pijlers van het GLB op dit 
vlak een waardevolle rol kunnen spelen en 
elkaar hierbij kunnen aanvullen; benadrukt 
dat het GLB stevig is verankerd in het 
Verdrag van Lissabon, waarin de 
doelstellingen en taken van het GLB 
worden omschreven;
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Or. en

Amendement 457
Bas Eickhout, José Bové

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. bevestigt dat het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) een bijdrage moet 
leveren aan het welslagen van de strategie 
Europa 2020 en dat beide pijlers van het 
GLB op dit vlak een waardevolle rol 
kunnen spelen en elkaar hierbij kunnen 
aanvullen; benadrukt dat het GLB stevig is 
verankerd in het Verdrag van Lissabon, 
waarin de doelstellingen en taken van het 
GLB worden omschreven;

47. bevestigt dat het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) tevens een bijdrage 
moet leveren aan het verwezenlijken van 
de doelen van de strategie Europa 2020 en 
dat beide pijlers van het GLB op dit vlak 
een waardevolle rol moeten spelen en 
elkaar hierbij kunnen aanvullen; benadrukt 
dat het GLB stevig is verankerd in het 
Verdrag van Lissabon, waarin de 
doelstellingen en taken van het GLB 
worden omschreven;

Or. en

Amendement 458
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. bevestigt dat het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) een bijdrage moet 
leveren aan het welslagen van de strategie 
Europa 2020 en dat beide pijlers van het 
GLB op dit vlak een waardevolle rol 
kunnen spelen en elkaar hierbij kunnen 
aanvullen; benadrukt dat het GLB stevig is 
verankerd in het Verdrag van Lissabon, 
waarin de doelstellingen en taken van het 
GLB worden omschreven;

47. bevestigt dat het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) een bijdrage moet 
leveren aan het welslagen van de strategie 
Europa 2020 en dat beide pijlers van het 
GLB op dit vlak een waardevolle rol 
kunnen spelen en elkaar hierbij kunnen 
aanvullen en zich van elkaar kunnen 
onderscheiden; benadrukt dat het GLB 
stevig is verankerd in het Verdrag van 
Lissabon, waarin de doelstellingen en 
taken van het GLB worden omschreven;
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Or. it

Amendement 459
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. bevestigt dat het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) een bijdrage moet 
leveren aan het welslagen van de strategie 
Europa 2020 en dat beide pijlers van het 
GLB op dit vlak een waardevolle rol 
kunnen spelen en elkaar hierbij kunnen 
aanvullen; benadrukt dat het GLB stevig is
verankerd in het Verdrag van Lissabon, 
waarin de doelstellingen en taken van het 
GLB worden omschreven;

47. bevestigt dat het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) een bijdrage moet 
leveren aan het welslagen van de strategie 
Europa 2020 en dat beide pijlers van het 
GLB op dit vlak een waardevolle rol 
kunnen spelen en elkaar hierbij kunnen 
aanvullen; benadrukt dat het GLB stevig 
moet worden verankerd in het Verdrag van 
Lissabon, waarin de doelstellingen en 
taken van het GLB worden omschreven;

Or. de

Amendement 460
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. bevestigt dat het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) een bijdrage moet 
leveren aan het welslagen van de strategie 
Europa 2020 en dat beide pijlers van het 
GLB op dit vlak een waardevolle rol 
kunnen spelen en elkaar hierbij kunnen 
aanvullen; benadrukt dat het GLB stevig is 
verankerd in het Verdrag van Lissabon, 
waarin de doelstellingen en taken van het 
GLB worden omschreven;

47. benadrukt dat het GLB stevig is 
verankerd in het Verdrag van Lissabon, 
waarin de doelstellingen en taken van het 
GLB worden omschreven, en waarvan de 
uitvoering bijdraagt aan een succesvolle 
tenuitvoerlegging van de strategie 
Europa 2020;

Or. pl
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Amendement 461
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

47 ter. benadrukt dat landbouw een 
bijzondere sector is van de EU-economie 
en dat financiële solidariteit een van de 
beginselen is van het GLB;

Or. pl

Amendement 462
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

47 ter. pleit voor onafhankelijkheid van 
ontwikkelingslanden wat betreft de 
voedselvoorziening; is van mening dat het 
nieuwe GLB in overeenstemming moet 
zijn met het EU-concept van 
beleidssamenhang met het oog op 
ontwikkeling; de Unie moet stoppen met 
exportsubsidies voor landbouwproducten 
en zich blijven inspannen op het vlak van 
coördinatie met de belangrijkste 
internationale landbouwproducenten om 
handelsverstorende subsidies terug te 
dringen;

Or. en

Amendement 463
Marit Paulsen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 48

Ontwerpresolutie Amendement

48. benadrukt dat het GLB een 
multifunctionele rol speelt door het leveren 
van uiteenlopende collectieve goederen die 
buiten de landbouwmarkten vallen, zoals 
het garanderen van de voedselveiligheid in 
de Unie en het in productie houden van 
landbouwgrond in heel Europa, het 
vormgeven van de verscheidenheid van 
landschappen, het handhaven van de 
biodiversiteit en het dierenwelzijn en het 
bestrijden van de ontvolking van het 
platteland;

48. benadrukt dat het GLB een 
multifunctionele rol speelt door het leveren 
van uiteenlopende collectieve goederen die 
buiten de landbouwmarkten vallen, zoals 
het garanderen van de voedselveiligheid in 
de Unie en het in productie houden van 
landbouwgrond in heel Europa, het 
vormgeven van de verscheidenheid van 
landschappen, het handhaven van de 
biodiversiteit en het dierenwelzijn, het 
bestrijden van de ontvolking van het 
platteland en het beperken van de 
klimaatverandering; landbouwers moeten 
goed betaald worden voor de levering van 
klimaat- en milieudiensten die verder 
gaan dan de wettelijke basisvoorschriften;

Or. en

Amendement 464
José Bové, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48

Ontwerpresolutie Amendement

48. benadrukt dat het GLB een 
multifunctionele rol speelt door het 
leveren van uiteenlopende collectieve 
goederen die buiten de landbouwmarkten 
vallen, zoals het garanderen van de 
voedselveiligheid in de Unie en het in 
productie houden van landbouwgrond in 
heel Europa, het vormgeven van de 
verscheidenheid van landschappen, het 
handhaven van de biodiversiteit en het 
dierenwelzijn en het bestrijden van de 
ontvolking van het platteland;

48. benadrukt dat het garanderen van de
voedselveiligheid van de Europese Unie 
de primaire rol van het GLB is en dat het 
GLB tevens uiteenlopende collectieve 
goederen levert die buiten de 
landbouwmarkten vallen, zoals het in 
productie houden van landbouwgrond in 
heel Europa, het vormgeven van de 
verscheidenheid van landschappen, het 
handhaven van de biodiversiteit en het 
dierenwelzijn, het behoud van grond en 
water, het voorkomen dat voedsel- en 
energieproductie en natuurbehoud met 
elkaar concurreren, het voorkomen van 
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ecologische en sociale dumping en het 
bestrijden van de klimaatverandering, de 
ontvolking van het platteland en het 
voorzien in werkgelegenheid en diensten 
van algemeen belang in 
plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement 465
Arlene McCarthy, Christel Schaldemose, Emine Bozkurt, Thijs Berman, Brian Simpson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48

Ontwerpresolutie Amendement

48. benadrukt dat het GLB een 
multifunctionele rol speelt door het leveren 
van uiteenlopende collectieve goederen die 
buiten de landbouwmarkten vallen, zoals 
het garanderen van de voedselveiligheid 
in de Unie en het in productie houden van 
landbouwgrond in heel Europa, het 
vormgeven van de verscheidenheid van 
landschappen, het handhaven van de 
biodiversiteit en het dierenwelzijn en het 
bestrijden van de ontvolking van het 
platteland;

48. benadrukt dat het GLB een 
multifunctionele rol speelt door het leveren 
van uiteenlopende collectieve goederen, 
met name op het gebied van 
milieubescherming, zoals het voor
productie geschikt houden van 
landbouwgrond in heel Europa en 
tegelijkertijd het vormgeven van de 
verscheidenheid van landschappen, het 
handhaven van de biodiversiteit en het 
dierenwelzijn, het bestrijden van de 
klimaatverandering en het bestrijden van 
de ontvolking van het platteland;

Or. en

Amendement 466
Reimer Böge, László Surján, Albert Deß namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48

Ontwerpresolutie Amendement

48. benadrukt dat het GLB een 
multifunctionele rol speelt door het leveren 
van uiteenlopende collectieve goederen die 

48. benadrukt dat het GLB een 
multifunctionele rol speelt door het leveren 
van uiteenlopende collectieve goederen die 
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buiten de landbouwmarkten vallen, zoals 
het garanderen van de voedselveiligheid in 
de Unie en het in productie houden van 
landbouwgrond in heel Europa, het 
vormgeven van de verscheidenheid van 
landschappen, het handhaven van de 
biodiversiteit en het dierenwelzijn en het 
bestrijden van de ontvolking van het 
platteland;

buiten de landbouwmarkten vallen, zoals 
het garanderen van de voedselveiligheid in 
de Unie voor de Europese burgers en de 
wereldwijde voedselvoorziening in tijden 
van stijgende voedselprijzen en 
voedseltekorten in de wereld, door het in 
productie houden van landbouwgrond in 
heel Europa, het vormgeven van de 
verscheidenheid van landschappen, het 
handhaven van de biodiversiteit en het 
dierenwelzijn en het bestrijden van de 
ontvolking van het platteland, waardoor 
het bijdraagt aan de belangrijke EU-
doelen inzake concurrentievermogen, 
werkgelegenheid, innovatie en onderwijs;
benadrukt dat het GLB zijn status moet 
behouden;

Or. en

Amendement 467
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48

Ontwerpresolutie Amendement

48. benadrukt dat het GLB een 
multifunctionele rol speelt door het leveren 
van uiteenlopende collectieve goederen die 
buiten de landbouwmarkten vallen, zoals 
het garanderen van de voedselveiligheid in 
de Unie en het in productie houden van 
landbouwgrond in heel Europa, het 
vormgeven van de verscheidenheid van 
landschappen, het handhaven van de 
biodiversiteit en het dierenwelzijn en het 
bestrijden van de ontvolking van het 
platteland;

48. benadrukt dat het GLB een 
multifunctionele rol speelt door het leveren 
van uiteenlopende collectieve goederen die 
buiten de landbouwmarkten vallen, zoals 
het garanderen van de voedselveiligheid in 
de Unie en het in productie houden van 
landbouwgrond in heel Europa, het 
vormgeven van de verscheidenheid van 
landschappen, het handhaven van de 
biodiversiteit en het dierenwelzijn en het 
bestrijden van de ontvolking van het 
platteland; benadrukt in dit verband dat de 
in de tweede pijler genoemde 
compenserende vergoedingen voor 
probleemgebieden gehandhaafd blijven in 
gebieden met natuurlijke handicaps, 
onder andere de perifere gebieden, zodat 
het in de hele Europese Unie mogelijk is 



AM\864018NL.doc 31/127 PE462.730v02-00

NL

ook in de toekomst rendabele landbouw te 
bedrijven;

Or. fi

Amendement 468
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48

Ontwerpresolutie Amendement

48. benadrukt dat het GLB een 
multifunctionele rol speelt door het leveren 
van uiteenlopende collectieve goederen die 
buiten de landbouwmarkten vallen, zoals 
het garanderen van de voedselveiligheid in 
de Unie en het in productie houden van 
landbouwgrond in heel Europa, het 
vormgeven van de verscheidenheid van 
landschappen, het handhaven van de 
biodiversiteit en het dierenwelzijn en het 
bestrijden van de ontvolking van het 
platteland;

48. benadrukt dat het GLB een 
multifunctionele rol speelt door het leveren 
van uiteenlopende collectieve goederen die 
buiten de landbouwmarkten vallen, zoals 
het garanderen van de voedselveiligheid in 
de Unie en het in productie houden van 
landbouwgrond in heel Europa, het 
vormgeven van de verscheidenheid van 
landschappen, het handhaven van de 
biodiversiteit en het dierenwelzijn en het 
bestrijden van de ontvolking van het 
platteland, waardoor het bijdraagt aan een 
duurzamer voedselproductie, 
vermindering van de uitstoot, bestrijding 
van de klimaatverandering en 
ontwikkeling/ondersteuning van 
hernieuwbare energiebronnen;

Or. en

Amendement 469
Jürgen Klute, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48

Ontwerpresolutie Amendement

48. benadrukt dat het GLB een 
multifunctionele rol speelt door het leveren 
van uiteenlopende collectieve goederen die 

48. benadrukt dat het GLB een 
multifunctionele rol speelt door het leveren 
van uiteenlopende collectieve goederen die 
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buiten de landbouwmarkten vallen, zoals 
het garanderen van de voedselveiligheid in 
de Unie en het in productie houden van 
landbouwgrond in heel Europa, het 
vormgeven van de verscheidenheid van 
landschappen, het handhaven van de 
biodiversiteit en het dierenwelzijn en het 
bestrijden van de ontvolking van het 
platteland;

buiten de landbouwmarkten vallen, zoals 
het garanderen van de voedselveiligheid in 
de Unie en het in productie houden van 
landbouwgrond in heel Europa, het 
vormgeven van de verscheidenheid van 
landschappen, het handhaven van de 
biodiversiteit en het dierenwelzijn en het 
bestrijden van de ontvolking van het 
platteland, armoede en segregatie, met 
name door de focus te leggen op de meest 
achtergestelde microregio's;

Or. en

Amendement 470
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48

Ontwerpresolutie Amendement

48. benadrukt dat het GLB een 
multifunctionele rol speelt door het leveren 
van uiteenlopende collectieve goederen die 
buiten de landbouwmarkten vallen, zoals 
het garanderen van de voedselveiligheid in 
de Unie en het in productie houden van 
landbouwgrond in heel Europa, het 
vormgeven van de verscheidenheid van 
landschappen, het handhaven van de 
biodiversiteit en het dierenwelzijn en het 
bestrijden van de ontvolking van het 
platteland;

48. benadrukt dat het herziene GLB een 
multifunctionele rol moet spelen door het 
leveren van uiteenlopende collectieve 
goederen die buiten de landbouwmarkten 
vallen, zoals het garanderen van de 
voedselveiligheid in de Unie en het in 
productie houden van landbouwgrond in 
heel Europa, het vormgeven van de 
verscheidenheid van landschappen, het 
handhaven van de biodiversiteit en het 
dierenwelzijn en het bestrijden van de 
ontvolking van het platteland;

Or. pt

Amendement 471
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48
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Ontwerpresolutie Amendement

48. benadrukt dat het GLB een 
multifunctionele rol speelt door het leveren 
van uiteenlopende collectieve goederen die 
buiten de landbouwmarkten vallen, zoals 
het garanderen van de voedselveiligheid in 
de Unie en het in productie houden van 
landbouwgrond in heel Europa, het 
vormgeven van de verscheidenheid van 
landschappen, het handhaven van de 
biodiversiteit en het dierenwelzijn en het 
bestrijden van de ontvolking van het 
platteland;

48. is van mening dat het niet realistisch is 
om het GLB te rechtvaardigen door het 
een multifunctionele rol te laten spelen 
door het leveren van uiteenlopende 
collectieve goederen die buiten de 
landbouwmarkten vallen, zoals het 
garanderen van de voedselveiligheid in de 
Unie en het in productie houden van 
landbouwgrond in heel Europa, het 
vormgeven van de verscheidenheid van 
landschappen, het handhaven van de 
biodiversiteit en het dierenwelzijn en het 
bestrijden van de ontvolking van het 
platteland;

Or. en

Amendement 472
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48

Ontwerpresolutie Amendement

48. benadrukt dat het GLB een 
multifunctionele rol speelt door het leveren 
van uiteenlopende collectieve goederen die 
buiten de landbouwmarkten vallen, zoals 
het garanderen van de voedselveiligheid in 
de Unie en het in productie houden van 
landbouwgrond in heel Europa, het 
vormgeven van de verscheidenheid van 
landschappen, het handhaven van de 
biodiversiteit en het dierenwelzijn en het 
bestrijden van de ontvolking van het 
platteland;

48. benadrukt dat het hervormde GLB een 
multifunctionele rol speelt door het leveren 
van uiteenlopende collectieve goederen die 
buiten de landbouwmarkten vallen, zoals 
het garanderen van de voedselveiligheid in 
de Unie en het in productie houden van 
landbouwgrond in heel Europa, het 
vormgeven van de verscheidenheid van 
landschappen, het handhaven van de 
biodiversiteit en het dierenwelzijn en het 
bestrijden van de ontvolking van het 
platteland;

Or. en
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Amendement 473
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. verzoekt de Commissie voorstellen in 
te dienen voor een hervorming van het 
GLB, gericht op een doeltreffender en 
efficiëntere toewijzing en benutting van de 
GLB-begroting, onder meer door middel 
van een eerlijker distributie van directe 
betalingen door de voorwaarden aan te 
scherpen en meer te richten op het leveren 
van collectieve goederen waar de 
samenleving behoefte aan heeft en door 
de betalingen meer te richten op een zo 
groot mogelijk rendement van publieke 
middelen;

49. is van mening dat het GLB moet 
worden stopgezet;

Or. en

Amendement 474
Pat the Cope Gallagher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. verzoekt de Commissie voorstellen in 
te dienen voor een hervorming van het 
GLB, gericht op een doeltreffender en 
efficiëntere toewijzing en benutting van de 
GLB-begroting, onder meer door middel 
van een eerlijker distributie van directe 
betalingen door de voorwaarden aan te 
scherpen en meer te richten op het leveren 
van collectieve goederen waar de 
samenleving behoefte aan heeft en door de 
betalingen meer te richten op een zo groot 
mogelijk rendement van publieke 
middelen;

49. verzoekt de Commissie voorstellen in 
te dienen voor een hervorming van het 
GLB, gericht op een doeltreffende en 
efficiënte toewijzing en benutting van de 
GLB-begroting, onder meer door middel 
van een eerlijker distributie van directe 
betalingen door de voorwaarden aan te 
scherpen en meer te richten op het leveren 
van collectieve goederen waar de 
samenleving behoefte aan heeft en door de 
betalingen te richten op een zo groot 
mogelijk rendement van publieke 
middelen;
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Or. en

Amendement 475
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. verzoekt de Commissie voorstellen in 
te dienen voor een hervorming van het 
GLB, gericht op een doeltreffender en 
efficiëntere toewijzing en benutting van de 
GLB-begroting, onder meer door middel 
van een eerlijker distributie van directe 
betalingen door de voorwaarden aan te 
scherpen en meer te richten op het leveren 
van collectieve goederen waar de 
samenleving behoefte aan heeft en door de 
betalingen meer te richten op een zo groot 
mogelijk rendement van publieke 
middelen;

49. verzoekt de Commissie voorstellen in 
te dienen voor een hervorming van het 
GLB, gericht op een doeltreffender en 
efficiëntere toewijzing en benutting van de 
GLB-begroting, onder meer door middel 
van een eerlijker distributie van directe 
betalingen en door de invoering van 
positieve stimulansen zoals aanvullende 
betalingen ("top-up payments") voor 
landbouwers die extra collectieve 
goederen leveren waar de samenleving 
behoefte aan heeft of inspanningen 
leveren op het vlak van innovatie voor een 
zo groot mogelijk rendement van publieke 
middelen;

Or. en

Amendement 476
Anne E. Jensen, Marit Paulsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. verzoekt de Commissie voorstellen in 
te dienen voor een hervorming van het 
GLB, gericht op een doeltreffender en 
efficiëntere toewijzing en benutting van de 
GLB-begroting, onder meer door middel 
van een eerlijker distributie van directe 
betalingen door de voorwaarden aan te 
scherpen en meer te richten op het leveren 
van collectieve goederen waar de 

49. verzoekt de Commissie voorstellen in 
te dienen voor een hervorming van het 
GLB, gericht op een doeltreffender en 
efficiëntere toewijzing en benutting van de 
GLB-begroting, die in overeenstemming is 
met de Europa 2020-strategie, onder meer 
door middel van een eerlijker distributie 
van directe betalingen door de 
voorwaarden aan te scherpen en meer te 
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samenleving behoefte aan heeft en door de 
betalingen meer te richten op een zo groot 
mogelijk rendement van publieke 
middelen;

richten op het leveren van collectieve 
goederen waar de samenleving behoefte 
aan heeft en door de betalingen meer te 
richten op een zo groot mogelijk 
rendement van publieke middelen; is van 
mening dat het hervormde GLB gericht 
moet zijn op het regionale 
concurrentievermogen, innovatie, 
productiviteit, een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en het tegengaan van de 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 477
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. verzoekt de Commissie voorstellen in 
te dienen voor een hervorming van het 
GLB, gericht op een doeltreffender en 
efficiëntere toewijzing en benutting van de 
GLB-begroting, onder meer door middel 
van een eerlijker distributie van directe 
betalingen door de voorwaarden aan te 
scherpen en meer te richten op het leveren 
van collectieve goederen waar de 
samenleving behoefte aan heeft en door 
de betalingen meer te richten op een zo 
groot mogelijk rendement van publieke 
middelen;

49. verzoekt de Commissie voorstellen in 
te dienen voor een hervorming van het 
GLB, gericht op een doeltreffender en 
efficiëntere toewijzing en benutting van de 
GLB-begroting, onder meer door middel 
van een eerlijker distributie van directe 
betalingen door de betalingen meer te 
richten op een zo groot mogelijk 
rendement van publieke middelen;

Or. it

Amendement 478
Czesław Adam Siekierski, Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49
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Ontwerpresolutie Amendement

49. verzoekt de Commissie voorstellen in 
te dienen voor een hervorming van het 
GLB, gericht op een doeltreffender en 
efficiëntere toewijzing en benutting van de 
GLB-begroting, onder meer door middel 
van een eerlijker distributie van directe 
betalingen door de voorwaarden aan te 
scherpen en meer te richten op het leveren 
van collectieve goederen waar de 
samenleving behoefte aan heeft en door de 
betalingen meer te richten op een zo groot 
mogelijk rendement van publieke 
middelen;

49. verzoekt de Commissie voorstellen in 
te dienen voor een hervorming van het 
GLB, gericht op een objectieve,
doeltreffende en efficiënte toewijzing en 
benutting van de GLB-begroting, onder 
meer door middel van een eerlijke
distributie van directe betalingen tussen de 
lidstaten, regio's en boeren door de 
voorwaarden aan te scherpen en meer te 
richten op het leveren van collectieve 
goederen waar de samenleving behoefte 
aan heeft en door de betalingen meer te 
richten op een zo groot mogelijk 
rendement van publieke middelen; stelt 
voor om definitief afstand te nemen van 
de historische criteria voor verdeling van 
de middelen voor rechtstreekse 
betalingen;

Or. pl

Amendement 479
Reimer Böge, Albert Deß namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. verzoekt de Commissie voorstellen in 
te dienen voor een hervorming van het 
GLB, gericht op een doeltreffender en 
efficiëntere toewijzing en benutting van de 
GLB-begroting, onder meer door middel 
van een eerlijker distributie van directe 
betalingen door de voorwaarden aan te 
scherpen en meer te richten op het leveren 
van collectieve goederen waar de 
samenleving behoefte aan heeft en door de 
betalingen meer te richten op een zo groot 
mogelijk rendement van publieke 
middelen;

49. verzoekt de Commissie voorstellen in 
te dienen voor een hervorming van het 
GLB, gericht op een doeltreffender en 
efficiëntere toewijzing en benutting van de 
GLB-begroting, onder meer door middel 
van een eerlijker distributie van directe 
betalingen door de voorwaarden aan te 
scherpen en meer te richten op het leveren 
van collectieve goederen waar de 
samenleving behoefte aan heeft en door de 
betalingen meer te richten op een zo groot 
mogelijk rendement van publieke 
middelen; benadrukt in dit verband de
noodzaak van het aanhouden van de 
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tweepijlerstructuur van het GLB, waarbij 
aandacht moet worden besteed aan 
vereenvoudiging van de betalings-, 
controle- en sanctiemechanismen;

Or. en

Amendement 480
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. verzoekt de Commissie voorstellen in 
te dienen voor een hervorming van het 
GLB, gericht op een doeltreffender en 
efficiëntere toewijzing en benutting van de 
GLB-begroting, onder meer door middel 
van een eerlijker distributie van directe 
betalingen door de voorwaarden aan te 
scherpen en meer te richten op het leveren 
van collectieve goederen waar de 
samenleving behoefte aan heeft en door de 
betalingen meer te richten op een zo groot 
mogelijk rendement van publieke 
middelen;

49. verzoekt de Commissie voorstellen in 
te dienen voor een hervorming van het 
GLB, gericht op een doeltreffender en 
efficiëntere toewijzing en benutting van de 
GLB-begroting, onder meer door middel 
van een eerlijke en gelijkmatige distributie 
van directe betalingen door de 
voorwaarden aan te scherpen en meer te 
richten op het leveren van collectieve 
goederen waar de samenleving behoefte 
aan heeft en door de betalingen meer te 
richten op een zo groot mogelijk 
rendement van publieke middelen;

Or. pl

Amendement 481
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. verzoekt de Commissie voorstellen in 
te dienen voor een hervorming van het 
GLB, gericht op een doeltreffender en 
efficiëntere toewijzing en benutting van de 
GLB-begroting, onder meer door middel

49. is van oordeel dat landbouwers mogen 
worden beloond voor de waardevolle 
collectieve goederen en diensten die zij 
leveren als beheerders van het 
plattelandsgebied, en mogen worden 
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van een eerlijker distributie van directe 
betalingen door de voorwaarden aan te 
scherpen en meer te richten op het leveren 
van collectieve goederen waar de 
samenleving behoefte aan heeft en door de 
betalingen meer te richten op een zo groot 
mogelijk rendement van publieke 
middelen;

gestimuleerd om deze rol verder te 
ontwikkelen; verzoekt de Commissie 
voorstellen in te dienen voor een 
hervorming van het GLB, gericht op een 
doeltreffender en efficiëntere toewijzing en 
benutting van de GLB-begroting, onder 
meer door middel van een eerlijker 
distributie van directe betalingen door de 
voorwaarden aan te scherpen en meer te 
richten op het leveren van collectieve 
goederen waar de samenleving behoefte 
aan heeft en door de betalingen meer te 
richten op een zo groot mogelijk 
rendement van publieke middelen;

Or. en

Amendement 482
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. verzoekt de Commissie voorstellen in 
te dienen voor een hervorming van het 
GLB, gericht op een doeltreffender en 
efficiëntere toewijzing en benutting van de 
GLB-begroting, onder meer door middel 
van een eerlijker distributie van directe 
betalingen door de voorwaarden aan te 
scherpen en meer te richten op het leveren 
van collectieve goederen waar de 
samenleving behoefte aan heeft en door de 
betalingen meer te richten op een zo groot 
mogelijk rendement van publieke 
middelen;

49. verzoekt de Commissie voorstellen in 
te dienen voor een hervorming van het 
GLB, gericht op een doeltreffender en 
efficiëntere toewijzing en benutting van de 
GLB-begroting, onder meer door middel 
van een eerlijke distributie van directe 
betalingen door de voorwaarden aan te 
scherpen en meer te richten op het leveren 
van collectieve goederen waar de 
samenleving behoefte aan heeft en door de 
betalingen meer te richten op een zo groot 
mogelijk rendement van publieke 
middelen;

Or. en

Amendement 483
Cornelis de Jong, Jürgen Klute
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. verzoekt de Commissie voorstellen in 
te dienen voor een hervorming van het 
GLB, gericht op een doeltreffender en 
efficiëntere toewijzing en benutting van de
GLB-begroting, onder meer door middel 
van een eerlijker distributie van directe 
betalingen door de voorwaarden aan te 
scherpen en meer te richten op het leveren 
van collectieve goederen waar de 
samenleving behoefte aan heeft en door de 
betalingen meer te richten op een zo groot 
mogelijk rendement van publieke 
middelen;

49. verzoekt de Commissie voorstellen in 
te dienen voor een hervorming van het 
GLB, gericht op een doeltreffender en 
efficiëntere toewijzing en benutting van 
een lagere GLB-begroting, door de 
voorwaarden aan te scherpen en meer te 
richten op het leveren van collectieve 
goederen waar de samenleving behoefte 
aan heeft en door de betalingen meer te 
richten op een zo groot mogelijk 
rendement van publieke middelen;

Or. en

Amendement 484
José Bové, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. verzoekt de Commissie voorstellen in 
te dienen voor een hervorming van het 
GLB, gericht op een doeltreffender en 
efficiëntere toewijzing en benutting van de 
GLB-begroting, onder meer door middel 
van een eerlijker distributie van directe 
betalingen door de voorwaarden aan te 
scherpen en meer te richten op het leveren 
van collectieve goederen waar de 
samenleving behoefte aan heeft en door de 
betalingen meer te richten op een zo groot 
mogelijk rendement van publieke 
middelen;

49. verzoekt de Commissie voorstellen in 
te dienen voor een hervorming van het 
GLB, gericht op een doeltreffender en 
efficiëntere toewijzing en benutting van de 
GLB-begroting, onder meer door middel 
van een eerlijker distributie van directe 
betalingen tussen lidstaten en tussen 
landbouwers door de voorwaarden aan te 
scherpen en meer te richten op het leveren 
van collectieve goederen waar de 
samenleving behoefte aan heeft en door de 
betalingen meer te richten op een zo groot 
mogelijk rendement van publieke 
middelen;

Or. en
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Amendement 485
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. verzoekt de Commissie voorstellen in 
te dienen voor een hervorming van het 
GLB, gericht op een doeltreffender en 
efficiëntere toewijzing en benutting van de 
GLB-begroting, onder meer door middel 
van een eerlijker distributie van directe 
betalingen door de voorwaarden aan te 
scherpen en meer te richten op het leveren 
van collectieve goederen waar de 
samenleving behoefte aan heeft en door de 
betalingen meer te richten op een zo groot 
mogelijk rendement van publieke 
middelen;

49. verzoekt de Commissie voorstellen in 
te dienen voor een hervorming van het 
GLB, gericht op een doeltreffender en 
efficiëntere toewijzing en benutting van de 
GLB-begroting, onder meer door middel 
van een eerlijke distributie van directe 
betalingen door de voorwaarden aan te 
scherpen en meer te richten op het leveren 
van collectieve goederen waar de 
samenleving behoefte aan heeft en door de 
betalingen meer te richten op een zo groot 
mogelijk rendement van publieke 
middelen;

Or. de

Amendement 486
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

49 bis. benadrukt de belangrijke rol die de 
volatiliteit op de landbouwmarkten speelt 
in de voedselcrises in Europa en de 
wereld; verwacht van het herziene GLB 
dat het wordt ingezet om deze 
problematiek het hoofd te bieden;

Or. fr
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Amendement 487
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

49 ter. wijst erop dat het GLB als 
onderdeel van het binnenlandse Europese 
beleid negatieve gevolgen heeft voor derde 
landen, met name voor 
ontwikkelingslanden, en zal daarom het 
beginsel van beleidssamenhang voor 
ontwikkeling in het toekomstige MFK 
moeten respecteren;

Or. en

Amendement 488
Bas Eickhout, José Bové

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

49 quater. stelt met name dat voor 
betalingen in de eerste pijler de 
voorwaarde moet gelden dat duurzame 
landbouwwerkwijzen als gangbare 
praktijk worden gehanteerd, waarbij een 
duurzame productie en fatsoenlijk werk 
als componenten worden gecombineerd, 
wat resulteert in ecologisch effectieve en 
administratief efficiënte cross-compliance 
en een basislijn van duurzaamheid, de 
totstandbrenging van een nieuw 
evenwicht tussen de productie van planten 
en dieren, limieten voor de veedichtheid 
en de verplichting om op grotere schaal 
vruchtwisseling toe te passen;

Or. en
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Amendement 489
Bas Eickhout, José Bové

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

49 quinquies. is van mening dat dergelijke 
betalingen horizontaal moeten zijn, maar 
gedifferentieerd kunnen worden naar 
specifieke geografische en 
infrastructurele omstandigheden, zoals 
achterstandsregio's, gebieden met een 
hoge natuurwaarde, gevoeligheid voor 
klimaatverandering, enz. waaronder dus 
ook betalingen aan probleemgebieden;

Or. en

Amendement 490
Bas Eickhout, José Bové

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

49 sexies. is van mening dat 
exportsubsidies volledig afgeschaft 
moeten worden, en dat verder betalingen 
in het kader van investeringssteun aan 
intensieve, op industriële leest geschoeide 
veeteelt en voedselverwerking evenals 
betalingen aan grondbezitters zonder dat 
er sprake is van agrarische productie of 
natuurbescherming moeten worden 
uitgesloten;

Or. en

Amendement 491
Gunnar Hökmark
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. benadrukt dat, gezien de 
uiteenlopende hoeveelheid taken en 
doelstellingen waar het GLB aan moet 
beantwoorden, de bedragen die in het 
begrotingsjaar 2013 aan het GLB worden 
toegewezen tenminste op hetzelfde niveau 
blijven tijdens de volgende financiële 
programmeringsperiode;

Schrappen

Or. en

Amendement 492
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. benadrukt dat, gezien de 
uiteenlopende hoeveelheid taken en 
doelstellingen waar het GLB aan moet 
beantwoorden, de bedragen die in het 
begrotingsjaar 2013 aan het GLB worden 
toegewezen tenminste op hetzelfde niveau 
blijven tijdens de volgende financiële 
programmeringsperiode;

Schrappen

Or. en

Amendement 493
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. benadrukt dat, gezien de uiteenlopende 50. benadrukt dat, gezien de hervorming 
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hoeveelheid taken en doelstellingen waar 
het GLB aan moet beantwoorden, de 
bedragen die in het begrotingsjaar 2013 
aan het GLB worden toegewezen 
tenminste op hetzelfde niveau blijven
tijdens de volgende financiële 
programmeringsperiode;

van het GLB, de toegewezen bedragen 
vergaand verlaagd moeten worden tijdens 
de volgende financiële 
programmeringsperiode;

Or. en

Amendement 494
Marit Paulsen, Gerben-Jan Gerbrandy, Anne E. Jensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. benadrukt dat, gezien de uiteenlopende 
hoeveelheid taken en doelstellingen waar 
het GLB aan moet beantwoorden, de 
bedragen die in het begrotingsjaar 2013 
aan het GLB worden toegewezen 
tenminste op hetzelfde niveau blijven 
tijdens de volgende financiële 
programmeringsperiode;

50. benadrukt dat de aan het GLB 
toegewezen bedragen moeten worden
herzien voor de volgende financiële 
programmeringsperiode aangezien de 
schaarse EU-middelen efficiënter en 
gerichter gebruikt moeten worden met het 
oog op de Europa 2020-strategie; het 
GLB-aandeel van de EU-begroting moet 
wellicht worden verlaagd om middelen 
vrij te maken voor investeringen in 
onderwijs, infrastructuur, onderzoek en 
innovatie, ook ten behoeve van de 
landbouwbevolking;

Or. en

Amendement 495
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. benadrukt dat, gezien de uiteenlopende 
hoeveelheid taken en doelstellingen waar

50. benadrukt dat, in het kader van de
herziening van het GLB, de bedragen die 
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het GLB aan moet beantwoorden, de 
bedragen die in het begrotingsjaar 2013
aan het GLB worden toegewezen 
tenminste op hetzelfde niveau blijven 
tijdens de volgende financiële 
programmeringsperiode;

aan het GLB worden toegewezen tijdens de 
volgende financiële 
programmeringsperiode geleidelijk 
verlaagd moeten worden, zonder dat dit 
negatieve gevolgen mag hebben voor 
kleine boeren, of het behoud van 
collectieve goederen in gevaar mag 
brengen, die door dit beleid gegarandeerd 
worden;

Or. pt

Amendement 496
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Gerben-Jan Gerbrandy , namens de 
ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. benadrukt dat, gezien de uiteenlopende 
hoeveelheid taken en doelstellingen waar 
het GLB aan moet beantwoorden, de 
bedragen die in het begrotingsjaar 2013 
aan het GLB worden toegewezen 
tenminste op hetzelfde niveau blijven 
tijdens de volgende financiële 
programmeringsperiode;

50. benadrukt dat beperkte en gerichte 
bezuinigingen in het GLB wellicht 
mogelijk worden, afhankelijk van de 
uitkomst van de huidige GLB-
hervorming;

Or. en

Amendement 497
Richard Ashworth

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. benadrukt dat, gezien de uiteenlopende 
hoeveelheid taken en doelstellingen waar 
het GLB aan moet beantwoorden, de 
bedragen die in het begrotingsjaar 2013 

50. benadrukt dat, gezien de uiteenlopende 
hoeveelheid taken en doelstellingen waar 
het GLB aan moet beantwoorden, de 
bedragen die aan het GLB worden 
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aan het GLB worden toegewezen 
tenminste op hetzelfde niveau blijven 
tijdens de volgende financiële 
programmeringsperiode;

toegewezen voldoende moeten zijn om de 
doelstellingen te behalen;

Or. en

Amendement 498
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. benadrukt dat, gezien de uiteenlopende 
hoeveelheid taken en doelstellingen waar 
het GLB aan moet beantwoorden, de 
bedragen die in het begrotingsjaar 2013 
aan het GLB worden toegewezen 
tenminste op hetzelfde niveau blijven 
tijdens de volgende financiële 
programmeringsperiode;

50. benadrukt dat, gezien de uiteenlopende 
hoeveelheid taken en doelstellingen waar 
het GLB aan moet beantwoorden, de 
begrotingsmiddelen in de volgende 
financiële periode moeten worden 
toegespitst op de ontwikkeling van 
werknemers in de agrarische sector en de 
behoeften van de plattelandsgebieden;

Or. de

Amendement 499
Arlene McCarthy, Christel Schaldemose, Emine Bozkurt, Thijs Berman, Brian Simpson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. benadrukt dat, gezien de uiteenlopende 
hoeveelheid taken en doelstellingen waar 
het GLB aan moet beantwoorden, de 
bedragen die in het begrotingsjaar 2013 
aan het GLB worden toegewezen 
tenminste op hetzelfde niveau blijven
tijdens de volgende financiële 
programmeringsperiode;

50. benadrukt dat de bedragen die aan het 
GLB worden toegewezen tijdens de 
volgende financiële 
programmeringsperiode moeten worden 
vastgesteld rekening houdend met de 
benodigde herschikking van de 
prioriteiten binnen het MFK zodat de 
prioriteiten van Europa 2020 die de 
grootste impact hebben op verhoging van 
de werkgelegenheid en groei volledig 
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gefinancierd worden;

Or. en

Amendement 500
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. benadrukt dat, gezien de uiteenlopende 
hoeveelheid taken en doelstellingen waar 
het GLB aan moet beantwoorden, de 
bedragen die in het begrotingsjaar 2013 
aan het GLB worden toegewezen tenminste 
op hetzelfde niveau blijven tijdens de 
volgende financiële 
programmeringsperiode;

50. benadrukt dat, gezien de uiteenlopende 
hoeveelheid taken en doelstellingen waar 
het GLB aan moet beantwoorden, de 
bedragen die in het begrotingsjaar 2013 
aan het GLB worden toegewezen tenminste 
op hetzelfde niveau blijven en/of verhoogd 
worden tijdens de volgende financiële 
programmeringsperiode;

Or. it

Amendement 501
Bas Eickhout, José Bové

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. benadrukt dat, gezien de uiteenlopende 
hoeveelheid taken en doelstellingen waar 
het GLB aan moet beantwoorden, de 
bedragen die in het begrotingsjaar 2013 
aan het GLB worden toegewezen tenminste 
op hetzelfde niveau blijven tijdens de 
volgende financiële 
programmeringsperiode;

50. benadrukt dat, gezien de uiteenlopende 
hoeveelheid taken en doelstellingen waar 
een zodanig hervormd GLB aan moet 
beantwoorden, de bedragen die in het 
begrotingsjaar 2013 aan het GLB worden 
toegewezen tenminste op hetzelfde niveau 
blijven tijdens de volgende financiële 
programmeringsperiode;

Or. en
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Amendement 502
Giovanni La Via, Paolo De Castro, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Lorenzo 
Fontana, Elisabeth Jeggle, Czesław Adam Siekierski, Albert Deß, Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. benadrukt dat, gezien de uiteenlopende 
hoeveelheid taken en doelstellingen waar 
het GLB aan moet beantwoorden, de 
bedragen die in het begrotingsjaar 2013 
aan het GLB worden toegewezen tenminste 
op hetzelfde niveau blijven tijdens de 
volgende financiële 
programmeringsperiode;

50. benadrukt dat, gezien de uiteenlopende 
hoeveelheid taken en doelstellingen waar 
het GLB aan moet beantwoorden, de 
bedragen die in het begrotingsjaar 2013 
aan het GLB worden toegewezen tenminste 
op hetzelfde niveau blijven tijdens de 
volgende financiële 
programmeringsperiode, met een 
herwaardering gekoppeld aan het 
inflatiepercentage in Europa;

Or. en

Amendement 503
Giovanni La Via, Paolo De Castro, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Lorenzo 
Fontana, Iratxe García Pérez, Elisabeth Jeggle, Czesław Adam Siekierski, Albert Deß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

50 bis. benadrukt daarnaast dat de niet-
bestede of geannuleerde bedragen in de 
GLB-begroting moeten blijven en niet 
gebruikt kunnen worden om andere 
beleidsterreinen te financieren;

Or. en

Amendement 504
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

50 ter. dringt erop aan dat de GLB-
begroting wordt aangewend ten behoeve 
van landbouwers die in hun 
landbouwbedrijven duurzaam te werk 
gaan, dat landbouwers via het GLB 
worden aangemoedigd om collectieve 
goederen te beschermen en te bevorderen, 
waaronder biodiversiteit, opslag van 
koolstof, werking van stroomgebieden, 
etc.; is van mening dat het GLB tevens de 
productie van hernieuwbare energie moet 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 505
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

50 quater. roept de Commissie op om 
daarnaast extra middelen beschikbaar te 
maken specifiek voor innovatie in de 
agrarische sector, zodat innovatie een 
grotere plaats kan krijgen binnen het 
toekomstige GLB

Or. nl

Amendement 506
Richard Ashworth

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. dringt aan op meer coördinatie van Schrappen
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het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) en andere cohesie-
en structuurfondsen, ter versterking van 
een territoriale benadering; verzoekt de 
Commissie te onderzoeken tot op welke 
hoogte betere synergieën kunnen worden 
verwezenlijkt met betrekking tot de 
financiering voor 
niet-landbouwgerelateerde activiteiten in 
het ELFPO en andere relevante 
instrumenten;

Or. en

Amendement 507
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. dringt aan op meer coördinatie van 
het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), het 
Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO) en andere cohesie-
en structuurfondsen, ter versterking van 
een territoriale benadering; verzoekt de 
Commissie te onderzoeken tot op welke 
hoogte betere synergieën kunnen worden 
verwezenlijkt met betrekking tot de 
financiering voor 
niet-landbouwgerelateerde activiteiten in 
het ELFPO en andere relevante 
instrumenten;

Schrappen

Or. en

Amendement 508
Cornelis de Jong



PE462.730v02-00 52/127 AM\864018NL.doc

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. dringt aan op meer coördinatie van het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) en andere cohesie-
en structuurfondsen, ter versterking van 
een territoriale benadering; verzoekt de 
Commissie te onderzoeken tot op welke 
hoogte betere synergieën kunnen worden 
verwezenlijkt met betrekking tot de 
financiering voor 
niet-landbouwgerelateerde activiteiten in 
het ELFPO en andere relevante 
instrumenten;

51. dringt aan op meer coördinatie van het 
Europees cohesiebeleid en het GLB ter 
versterking van een territoriale benadering;

Or. en

Amendement 509
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. dringt aan op meer coördinatie van het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) en andere cohesie-
en structuurfondsen, ter versterking van 
een territoriale benadering; verzoekt de 
Commissie te onderzoeken tot op welke 
hoogte betere synergieën kunnen worden 
verwezenlijkt met betrekking tot de 
financiering voor 
niet-landbouwgerelateerde activiteiten in 
het ELFPO en andere relevante 
instrumenten;

51. dringt aan op meer coördinatie van het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) met de 
andere cohesie- en structuurfondsen die 
een rol spelen in het territoriale beleid, in 
het kader van de gemeenschappelijke 
strategie, waarin gezamenlijke prioriteiten 
op het gebied van investeringen worden 
vastgelegd;

Or. pt
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Amendement 510
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. dringt aan op meer coördinatie van het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) en andere cohesie-
en structuurfondsen, ter versterking van 
een territoriale benadering; verzoekt de 
Commissie te onderzoeken tot op welke 
hoogte betere synergieën kunnen worden 
verwezenlijkt met betrekking tot de 
financiering voor 
niet-landbouwgerelateerde activiteiten in 
het ELFPO en andere relevante 
instrumenten;

51. dringt aan op meer coördinatie van het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), het 
Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO) en andere cohesie-
en structuurfondsen, ter versterking van 
een territoriale benadering; verzoekt de 
Commissie specifieke voorstellen te doen 
over de wijze waarop betere synergieën 
kunnen worden verwezenlijkt met 
betrekking tot de financiering voor 
niet-landbouwgerelateerde activiteiten in 
het ELFPO en andere relevante 
instrumenten; verwacht dat de uitgaven in 
verband met de economische 
diversifiëring in regio's waar de landbouw 
afneemt, zullen worden verhoogd in de 
volgende MFK-periode;

Or. en

Amendement 511
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. dringt aan op meer coördinatie van het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) en andere cohesie-
en structuurfondsen, ter versterking van 
een territoriale benadering; verzoekt de 

51. dringt aan op meer coördinatie van het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) en andere cohesie-
en structuurfondsen, ter versterking van 
een territoriale benadering; verzoekt de 
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Commissie te onderzoeken tot op welke
hoogte betere synergieën kunnen worden 
verwezenlijkt met betrekking tot de 
financiering voor 
niet-landbouwgerelateerde activiteiten in 
het ELFPO en andere relevante 
instrumenten;

Commissie te onderzoeken tot op welke 
hoogte betere synergieën kunnen worden 
verwezenlijkt met betrekking tot de 
financiering voor 
niet-landbouwgerelateerde activiteiten in 
het ELFPO en andere relevante 
instrumenten, en tot op welke hoogte een 
verschuiving van de financiële middelen 
naar het ELFPO noodzakelijk is;

Or. de

Amendement 512
Bas Eickhout, Helga Trüpel, José Bové

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

51 bis. is van mening dat in programma's 
voor plattelandsontwikkeling 
doelstellingen op landbouw-, milieu- en 
cohesiegebied moeten worden opgenomen 
in een territoriale benadering met een 
nieuwe typologie van plattelandsgebieden, 
waarbij beter rekening wordt gehouden 
met de bevolkingsdichtheid, de culturele 
en sociaaleconomische omstandigheden 
en specifieke kenmerken en behoeften, 
waarbij de verschillen tussen regio's 
worden erkend en de territoriale 
governance in plattelandsgebieden wordt 
verbeterd aan de hand van succesvolle 
initiatieven met horizontale en verticale 
partnerschappen, met speciale focus op 
lokale onderzoeksactiviteiten, versterking 
van de lokale openbare infrastructuur, het 
starten van kleine bloeiende bedrijven, het 
bevorderen van projecten op het gebied 
van hernieuwbare energie en betere 
praktijken in de veehouderij;

Or. en
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Amendement 513
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. wijst op het feit dat de visserijsector en 
de daaruit voortvloeiende activiteiten vaak 
de enige bron van inkomsten en 
werkgelegenheid zijn in met name kust-, 
eiland- en afgelegen regio's; is van 
mening dat er voor het gemeenschappelijk 
visserijbeleid (GVB) afdoende financiële 
middelen beschikbaar moeten zijn in de 
periode na 2013, zodat de middellange- en 
langetermijndoelen ervan behaald 
kunnen worden, gericht op een stabiele en 
duurzame visserijsector, een sneller 
herstel van de visbestanden en de aanpak 
van sociale aspecten in verband met het 
beperken van de visserijactiviteiten; 
benadrukt dat het nodig is de steun meer 
te richten op duurzame visserijpraktijken, 
en wenst dat de uitgaven in verband met 
economische diversifiëring in regio's 
waar de visserijactiviteiten afnemen en 
met de coördinatie van de controle zullen 
worden verhoogd in de volgende MFK-
periode;

52. is van mening dat het 
gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) 
moet worden stopgezet omdat het niet 
doelmatig is gebleken en niet heeft geleid 
tot bescherming van de visbestanden;

Or. en

Amendement 514
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. wijst op het feit dat de visserijsector en 
de daaruit voortvloeiende activiteiten vaak 
de enige bron van inkomsten en 
werkgelegenheid zijn in met name kust-, 

52. wijst op het feit dat de visserijsector en 
de daaruit voortvloeiende activiteiten vaak 
de enige bron van inkomsten en 
werkgelegenheid zijn in met name kust-, 
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eiland- en afgelegen regio's; is van mening 
dat er voor het gemeenschappelijk
visserijbeleid (GVB) afdoende financiële 
middelen beschikbaar moeten zijn in de 
periode na 2013, zodat de middellange- en 
langetermijndoelen ervan behaald 
kunnen worden, gericht op een stabiele en 
duurzame visserijsector, een sneller
herstel van de visbestanden en de aanpak 
van sociale aspecten in verband met het 
beperken van de visserijactiviteiten; 
benadrukt dat het nodig is de steun meer te 
richten op duurzame visserijpraktijken, en 
wenst dat de uitgaven in verband met 
economische diversifiëring in regio's waar 
de visserijactiviteiten afnemen en met de
coördinatie van de controle zullen worden 
verhoogd in de volgende MFK-periode;

eiland- en afgelegen regio's; is van mening 
dat, om de middellange- en 
langetermijndoelen inzake een stabiele en 
duurzame visserijsector te kunnen 
realiseren, er een radicale koerswijziging 
nodig is met bevordering van weinig 
belastende visserijtechnieken, 
vermindering van het energieverbruik en 
een einde aan buitensporige 
viscapaciteiten, waarbij de modernisering 
van vaartuigen niet meer gefinancierd 
wordt en dat er voor het 
gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) 
afdoende financiële middelen beschikbaar 
moeten zijn in de periode na 2013 met het 
oog op een volledig herstel van de 
visbestanden en de aanpak van sociale 
aspecten in verband met het beperken van 
de visserijactiviteiten; benadrukt dat het 
nodig is de steun meer te richten op 
duurzame visserijpraktijken, met steun 
voor habitatbeheer, verbetering op het 
vlak van selectiviteit in de zee- en 
binnenvisserij, economische diversifiëring 
in regio's waar de visserijactiviteiten 
afnemen en verbeterde controle, 
gegevensverzameling en coördinatie van 
de controle in de volgende MFK-periode;

Or. en

Amendement 515
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Pat the Cope Gallagher, 
Giommaria Uggias , namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. wijst op het feit dat de visserijsector en 
de daaruit voortvloeiende activiteiten vaak 
de enige bron van inkomsten en 
werkgelegenheid zijn in met name kust-, 
eiland- en afgelegen regio's; is van mening 
dat er voor het gemeenschappelijk 

52. wijst op het feit dat de visserij- en 
aquacultuursector en de daaruit 
voortvloeiende activiteiten vaak de 
belangrijkste bron van inkomsten en
duurzame werkgelegenheid zijn in met 
name kust-, eiland- en afgelegen regio's; is 
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visserijbeleid (GVB) afdoende financiële 
middelen beschikbaar moeten zijn in de 
periode na 2013, zodat de middellange- en 
langetermijndoelen ervan behaald kunnen 
worden, gericht op een stabiele en
duurzame visserijsector, een sneller herstel 
van de visbestanden en de aanpak van 
sociale aspecten in verband met het 
beperken van de visserijactiviteiten; 
benadrukt dat het nodig is de steun meer 
te richten op duurzame visserijpraktijken, 
en wenst dat de uitgaven in verband met 
economische diversifiëring in regio's 
waar de visserijactiviteiten afnemen en 
met de coördinatie van de controle zullen 
worden verhoogd in de volgende MFK-
periode;

van mening dat er, teneinde te 
beantwoorden aan de nieuwe 
doelstellingen van het hervormde
gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), 
voor dit beleid afdoende financiële 
middelen beschikbaar moeten zijn in de 
periode na 2013, zodat de middellange- en 
langetermijndoelen ervan behaald kunnen 
worden, gericht op een stabiele, duurzame
en versterkte visserij- en 
aquacultuursector, een sneller herstel van 
de visbestanden en de aanpak van sociale 
en economische aspecten in verband met 
het beperken van de visserijactiviteiten; 
benadrukt de noodzaak van een snel en
duurzaam herstel van de visbestanden
overeenkomstig het beginsel van 
maximale duurzame opbrengst, zodat er 
een stabiele en duurzame visserijsector tot 
stand kan worden gebracht;

Or. en

Amendement 516
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. wijst op het feit dat de visserijsector en 
de daaruit voortvloeiende activiteiten vaak 
de enige bron van inkomsten en 
werkgelegenheid zijn in met name kust-, 
eiland- en afgelegen regio's; is van mening 
dat er voor het gemeenschappelijk 
visserijbeleid (GVB) afdoende financiële 
middelen beschikbaar moeten zijn in de 
periode na 2013, zodat de middellange- en 
langetermijndoelen ervan behaald kunnen 
worden, gericht op een stabiele en 
duurzame visserijsector, een sneller herstel 
van de visbestanden en de aanpak van 
sociale aspecten in verband met het 
beperken van de visserijactiviteiten; 

52. benadrukt dat visbestanden een 
publiek goed vormen dat van essentieel 
belang is voor de Europese en mondiale 
voedselzekerheid; wijst op het feit dat de 
visserijsector en de daaruit voortvloeiende 
activiteiten vaak de enige bron van 
inkomsten en werkgelegenheid zijn in met 
name kust-, eiland- en afgelegen regio's; is 
van mening dat er voor de hervorming van
het gemeenschappelijk visserijbeleid 
(GVB) afdoende financiële middelen 
beschikbaar moeten zijn in de periode na 
2013, zodat de middellange- en 
langetermijndoelen ervan behaald kunnen 
worden, gericht op een stabiele en 
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benadrukt dat het nodig is de steun meer te 
richten op duurzame visserijpraktijken, en 
wenst dat de uitgaven in verband met 
economische diversifiëring in regio's waar 
de visserijactiviteiten afnemen en met de 
coördinatie van de controle zullen worden 
verhoogd in de volgende MFK-periode;

duurzame visserijsector, een sneller herstel 
van de visbestanden en de aanpak van 
sociale aspecten in verband met het 
beperken van de visserijactiviteiten; 
benadrukt dat het Europees Visserijfonds 
moet worden gebruikt om duurzame 
visserijpraktijken te ondersteunen en 
mariene ecosystemen te verbeteren;
onderstreept dat het belangrijk is de 
rechten van werknemers te waarborgen 
middels sociaal beleid en ervoor te zorgen 
dat de industriële visserij deze beginselen 
eveneens eerbiedigt; wenst derhalve dat de 
uitgaven in verband met economische 
diversifiëring in regio's waar de 
visserijactiviteiten afnemen en met de 
coördinatie van de controle zullen worden 
verhoogd in de volgende MFK-periode;
roept op tot adequate financiering ten 
behoeve van intensievere steun voor de 
aquacultuur, het geïntegreerd maritiem 
beleid en onderzoek naar mariene 
ecosystemen;

Or. en

Amendement 517
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. wijst op het feit dat de visserijsector en 
de daaruit voortvloeiende activiteiten vaak 
de enige bron van inkomsten en 
werkgelegenheid zijn in met name kust-, 
eiland- en afgelegen regio's; is van mening 
dat er voor het gemeenschappelijk 
visserijbeleid (GVB) afdoende financiële 
middelen beschikbaar moeten zijn in de 
periode na 2013, zodat de middellange- en 
langetermijndoelen ervan behaald kunnen 
worden, gericht op een stabiele en 
duurzame visserijsector, een sneller herstel 

52. wijst op het feit dat de visserijsector en 
de daaruit voortvloeiende activiteiten vaak 
de enige bron van inkomsten en 
werkgelegenheid zijn in met name kust-, 
eiland- en afgelegen regio's; is van mening 
dat er voor het gemeenschappelijk 
visserijbeleid (GVB) afdoende financiële 
middelen beschikbaar moeten zijn in de 
periode na 2013, zodat de middellange- en 
langetermijndoelen ervan behaald kunnen 
worden, gericht op een stabiele en 
duurzame visserijsector, een sneller herstel 
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van de visbestanden en de aanpak van 
sociale aspecten in verband met het 
beperken van de visserijactiviteiten; 
benadrukt dat het nodig is de steun meer te 
richten op duurzame visserijpraktijken, en 
wenst dat de uitgaven in verband met 
economische diversifiëring in regio's waar 
de visserijactiviteiten afnemen en met de 
coördinatie van de controle zullen worden 
verhoogd in de volgende MFK-periode;

van de visbestanden en de aanpak van 
sociale aspecten in verband met het 
beperken van de visserijactiviteiten; 
benadrukt dat het nodig is de steun meer te 
richten op duurzame visserijpraktijken en 
daarbij bijzondere aandacht te geven aan 
de kleinschalige visserij en de daaruit 
voortvloeiende activiteiten, en wenst dat de 
uitgaven in verband met economische 
diversifiëring in regio's waar de 
visserijactiviteiten afnemen en met de 
coördinatie van de controle zullen worden 
verhoogd in de volgende MFK-periode;

Or. en

Amendement 518
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. wijst op het feit dat de visserijsector en 
de daaruit voortvloeiende activiteiten vaak 
de enige bron van inkomsten en 
werkgelegenheid zijn in met name kust-, 
eiland- en afgelegen regio's; is van mening 
dat er voor het gemeenschappelijk 
visserijbeleid (GVB) afdoende financiële 
middelen beschikbaar moeten zijn in de 
periode na 2013, zodat de middellange- en 
langetermijndoelen ervan behaald kunnen 
worden, gericht op een stabiele en 
duurzame visserijsector, een sneller herstel 
van de visbestanden en de aanpak van 
sociale aspecten in verband met het 
beperken van de visserijactiviteiten; 
benadrukt dat het nodig is de steun meer te 
richten op duurzame visserijpraktijken, en 
wenst dat de uitgaven in verband met 
economische diversifiëring in regio's waar 
de visserijactiviteiten afnemen en met de 
coördinatie van de controle zullen worden 
verhoogd in de volgende MFK-periode;

52. wijst op het feit dat de visserijsector en 
de daaruit voortvloeiende activiteiten vaak 
de enige bron van inkomsten en 
werkgelegenheid zijn in met name kust-, 
eiland- en afgelegen regio's; is van mening 
dat er voor het gemeenschappelijk 
visserijbeleid (GVB) afdoende financiële 
middelen beschikbaar moeten zijn in de 
periode na 2013, zodat de middellange- en 
langetermijndoelen ervan behaald kunnen 
worden, gericht op een stabiele en 
duurzame visserijsector, een sneller herstel 
van de visbestanden en de aanpak van 
sociale aspecten in verband met het 
beperken van de visserijactiviteiten; 
benadrukt dat het nodig is de steun meer te 
richten op duurzame visserijpraktijken, en 
wenst dat de uitgaven in verband met 
economische diversifiëring in regio's van 
de armste lidstaten waar de 
visserijactiviteiten afnemen en met de 
coördinatie van de controle zullen worden 
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verhoogd in de volgende MFK-periode;

Or. en

Amendement 519
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. wijst op het feit dat de visserijsector en 
de daaruit voortvloeiende activiteiten vaak 
de enige bron van inkomsten en 
werkgelegenheid zijn in met name kust-, 
eiland- en afgelegen regio's; is van mening 
dat er voor het gemeenschappelijk 
visserijbeleid (GVB) afdoende financiële 
middelen beschikbaar moeten zijn in de 
periode na 2013, zodat de middellange- en 
langetermijndoelen ervan behaald kunnen 
worden, gericht op een stabiele en 
duurzame visserijsector, een sneller herstel 
van de visbestanden en de aanpak van 
sociale aspecten in verband met het 
beperken van de visserijactiviteiten; 
benadrukt dat het nodig is de steun meer te 
richten op duurzame visserijpraktijken, en 
wenst dat de uitgaven in verband met 
economische diversifiëring in regio's waar 
de visserijactiviteiten afnemen en met de 
coördinatie van de controle zullen worden 
verhoogd in de volgende MFK-periode;

52. wijst op het feit dat de visserijsector en 
de daaruit voortvloeiende activiteiten vaak 
de enige bron van inkomsten en 
werkgelegenheid zijn in met name kust-, 
eiland- en afgelegen regio's; is van mening 
dat er voor het gemeenschappelijk 
visserijbeleid (GVB) afdoende financiële 
middelen beschikbaar moeten zijn in de 
periode na 2013, zodat de middellange- en 
langetermijndoelen ervan behaald kunnen 
worden, gericht op een stabiele en 
duurzame visserijsector, een sneller herstel 
van de visbestanden en de aanpak van 
sociale aspecten in verband met het 
beperken van de visserijactiviteiten; erkent 
dat een betere coördinatie met het 
cohesiebeleid nodig is; benadrukt dat het 
nodig is de steun meer te richten op 
duurzame visserijpraktijken, en wenst dat 
de uitgaven in verband met economische 
diversifiëring in regio's waar de 
visserijactiviteiten afnemen en met de 
coördinatie van de controle zullen worden 
verhoogd in de volgende MFK-periode;

Or. en

Amendement 520
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

52 bis. benadrukt dat de aandacht meer 
moet worden gericht op factoren die de 
mariene habitats negatief beïnvloeden en 
veranderen en die de ecosystemen en de 
biodiversiteit vernietigen, zoals de 
verzuring van de oceanen, de stijging van 
de temperatuur van oceanen en zeeën, 
kusterosie, alsmede de milieueffecten van 
winningsactiviteiten en maritiem vervoer;

Or. en

Amendement 521
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, namens 
de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Kopje

Ontwerpresolutie Amendement

Klimaatverandering en een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen

Milieu, klimaatverandering en een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen

Or. en

Amendement 522
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Kopje

Ontwerpresolutie Amendement

Klimaatverandering en een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen

Klimaatverandering, milieu en een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen

Or. en
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Amendement 523
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Kopje

Ontwerpresolutie Amendement

Klimaatverandering en een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen

Klimaatverandering, biodiversiteit en een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen

Or. en

Amendement 524
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53

Ontwerpresolutie Amendement

53. benadrukt dat de Unie voorop moet 
lopen bij de invoering van een duurzame 
economie en moet werken aan de 
overgang naar een koolstofarme 
samenleving, zodat de Europese industrie 
kan blijven concurreren en een schone en 
gezonde leefomgeving kan worden 
gewaarborgd; benadrukt dat dit onder 
meer kan worden bereikt door 
vermindering van energieverbruik, 
decentralisatie van de energievoorziening, 
meer gebruik van hernieuwbare energie 
en door te zorgen voor een veerkrachtig 
ecosysteem;

Schrappen

Or. en

Amendement 525
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53
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Ontwerpresolutie Amendement

53. benadrukt dat de Unie voorop moet 
lopen bij de invoering van een duurzame 
economie en moet werken aan de overgang 
naar een koolstofarme samenleving, zodat 
de Europese industrie kan blijven 
concurreren en een schone en gezonde 
leefomgeving kan worden gewaarborgd; 
benadrukt dat dit onder meer kan worden 
bereikt door vermindering van 
energieverbruik, decentralisatie van de 
energievoorziening, meer gebruik van
hernieuwbare energie en door te zorgen 
voor een veerkrachtig ecosysteem;

53. onderkent het belang van Europese 
actie tegen klimaatverandering; roept de 
Commissie op voorstellen in te dienen 
voor een nieuw "Innovation and 
Sustainability Fund"; benadrukt dat de 
Unie voorop moet lopen bij de invoering 
van een duurzame economie en moet 
werken aan de overgang naar een 
koolstofarme samenleving, zodat de 
Europese industrie kan blijven concurreren 
en een schone en gezonde leefomgeving 
kan worden gewaarborgd; benadrukt dat dit 
onder meer kan worden bereikt door 
vermindering van energieverbruik, 
decentralisatie van de energievoorziening, 
meer gebruik van hernieuwbare energie en 
door te zorgen voor een veerkrachtig 
ecosysteem;

Or. en

Amendement 526
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53

Ontwerpresolutie Amendement

53. benadrukt dat de Unie voorop moet 
lopen bij de invoering van een duurzame 
economie en moet werken aan de overgang 
naar een koolstofarme samenleving, zodat 
de Europese industrie kan blijven 
concurreren en een schone en gezonde 
leefomgeving kan worden gewaarborgd; 
benadrukt dat dit onder meer kan worden 
bereikt door vermindering van 
energieverbruik, decentralisatie van de 
energievoorziening, meer gebruik van 
hernieuwbare energie en door te zorgen 
voor een veerkrachtig ecosysteem;

53. benadrukt dat de Unie voorop moet 
lopen bij de invoering van een duurzame 
economie en moet werken aan de overgang 
naar een koolstofarme samenleving met 
een concurrerende Europese industrie en 
betaalbare energieprijzen, opdat een 
schone en gezonde leefomgeving kan 
worden gewaarborgd; benadrukt dat dit 
onder meer kan worden bereikt door 
vermindering van energieverbruik, 
waarvoor een goed functionerende 
interne markt een voorwaarde is,
decentralisatie van de energievoorziening, 
meer gebruik van hernieuwbare energie en 
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door te zorgen voor een veerkrachtig 
ecosysteem; benadrukt dat het Europees 
Parlement energiearmoede zeer serieus 
moet nemen in het licht van de steeds 
verder stijgende energieprijzen;

Or. en

Amendement 527
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53

Ontwerpresolutie Amendement

53. benadrukt dat de Unie voorop moet 
lopen bij de invoering van een duurzame 
economie en moet werken aan de overgang 
naar een koolstofarme samenleving, zodat 
de Europese industrie kan blijven 
concurreren en een schone en gezonde 
leefomgeving kan worden gewaarborgd; 
benadrukt dat dit onder meer kan worden 
bereikt door vermindering van 
energieverbruik, decentralisatie van de 
energievoorziening, meer gebruik van 
hernieuwbare energie en door te zorgen 
voor een veerkrachtig ecosysteem;

53. benadrukt dat de Unie voorop moet 
lopen bij de invoering van een duurzame 
economie en moet werken aan de overgang 
naar een duurzame post-koolstof- en 
energie-efficiënte samenleving, zodat de 
Europese industrie kan blijven concurreren 
en een schone en gezonde leefomgeving 
kan worden gewaarborgd; benadrukt dat dit 
onder meer kan worden bereikt door 
vermindering van energieverbruik in alle 
sectoren, decentralisatie van de 
energievoorziening, meer gebruik van 
hernieuwbare energie, een betere 
bescherming van de biodiversiteit en door 
te zorgen voor een veerkrachtig 
ecosysteem, een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, afvalverwerking en 
hergebruik van materialen;

Or. en

Amendement 528
Herbert Reul, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53
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Ontwerpresolutie Amendement

53. benadrukt dat de Unie voorop moet 
lopen bij de invoering van een duurzame 
economie en moet werken aan de overgang 
naar een koolstofarme samenleving, zodat 
de Europese industrie kan blijven 
concurreren en een schone en gezonde 
leefomgeving kan worden gewaarborgd; 
benadrukt dat dit onder meer kan worden 
bereikt door vermindering van 
energieverbruik, decentralisatie van de 
energievoorziening, meer gebruik van 
hernieuwbare energie en door te zorgen 
voor een veerkrachtig ecosysteem;

53. benadrukt dat de Unie voorop moet 
lopen bij de invoering van een duurzame 
economie en moet werken aan de overgang 
naar een koolstofarme samenleving; dringt 
daarbij aan op maatregelen zodat de 
Europese industrie kan blijven 
concurreren; benadrukt dat dit onder meer 
kan worden bereikt door een verbetering 
van de energie-efficiëntie, waarborging 
van betaalbare energieprijzen en de 
voltooiing van de interne energiemarkt; 
onderstreept dat energiearmoede in 
verband met de alsmaar stijgende 
energieprijzen, die niet in de laatste plaats 
het gevolg zijn van belastingen, door het 
Europees Parlement bijzonder serieus 
wordt genomen en dringt er bij de 
Europese Commissie en de lidstaten op 
aan om dit eveneens te doen, met name 
met het oog op lege sociale kassen;

Or. de

Amendement 529
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53

Ontwerpresolutie Amendement

53. benadrukt dat de Unie voorop moet 
lopen bij de invoering van een duurzame
economie en moet werken aan de overgang 
naar een koolstofarme samenleving, zodat 
de Europese industrie kan blijven 
concurreren en een schone en gezonde 
leefomgeving kan worden gewaarborgd; 
benadrukt dat dit onder meer kan worden 
bereikt door vermindering van 
energieverbruik, decentralisatie van de 
energievoorziening, meer gebruik van 
hernieuwbare energie en door te zorgen 

53. benadrukt dat de Unie voorop moet 
lopen bij de invoering van een duurzame 
economie en moet werken aan de overgang 
naar een koolstofarme samenleving binnen 
de ecologische grenzen van onze planeet, 
zodat de Europese industrie kan blijven 
concurreren en een schone en gezonde 
leefomgeving kan worden gewaarborgd; 
benadrukt dat dit onder meer kan worden 
bereikt door vermindering van 
energieverbruik, decentralisatie van de 
energievoorziening, meer gebruik van 
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voor een veerkrachtig ecosysteem; hernieuwbare energie en door te zorgen 
voor een veerkrachtig ecosysteem;

Or. en

Amendement 530
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53

Ontwerpresolutie Amendement

53. benadrukt dat de Unie voorop moet 
lopen bij de invoering van een duurzame 
economie en moet werken aan de overgang 
naar een koolstofarme samenleving, zodat 
de Europese industrie kan blijven 
concurreren en een schone en gezonde 
leefomgeving kan worden gewaarborgd; 
benadrukt dat dit onder meer kan worden 
bereikt door vermindering van 
energieverbruik, decentralisatie van de 
energievoorziening, meer gebruik van 
hernieuwbare energie en door te zorgen 
voor een veerkrachtig ecosysteem;

53. benadrukt dat de Unie voorop moet 
lopen bij de invoering van een duurzame 
economie en moet werken aan de overgang 
naar een koolstofarme samenleving, 
rekening houdend met de landspecifieke 
voorwaarden, zodat de Europese industrie 
kan blijven concurreren en een schone en 
gezonde leefomgeving kan worden 
gewaarborgd; benadrukt dat dit onder meer 
kan worden bereikt door vermindering van 
energieverbruik, decentralisatie van de 
energievoorziening, meer gebruik van 
hernieuwbare energie en door te zorgen 
voor een veerkrachtig ecosysteem;

Or. pl

Amendement 531
Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53

Ontwerpresolutie Amendement

53. benadrukt dat de Unie voorop moet 
lopen bij de invoering van een duurzame 
economie en moet werken aan de overgang 
naar een koolstofarme samenleving, zodat 
de Europese industrie kan blijven 
concurreren en een schone en gezonde 

53. benadrukt dat de Unie voorop moet 
lopen bij de invoering van een duurzame 
economie en moet werken aan de overgang 
naar een koolstofarme samenleving, zodat 
de Europese industrie kan blijven 
concurreren en een schone en gezonde 
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leefomgeving kan worden gewaarborgd; 
benadrukt dat dit onder meer kan worden 
bereikt door vermindering van 
energieverbruik, decentralisatie van de 
energievoorziening, meer gebruik van
hernieuwbare energie en door te zorgen 
voor een veerkrachtig ecosysteem;

leefomgeving kan worden gewaarborgd; 
benadrukt dat dit onder meer kan worden 
bereikt door vermindering van 
energieverbruik, decentralisatie van de 
energievoorziening, meer gebruik van 
hernieuwbare energie, meer onderzoek op 
het gebied van kernfusie en door te zorgen 
voor een veerkrachtig ecosysteem;

Or. en

Amendement 532
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53

Ontwerpresolutie Amendement

53. benadrukt dat de Unie voorop moet 
lopen bij de invoering van een duurzame 
economie en moet werken aan de overgang 
naar een koolstofarme samenleving, zodat 
de Europese industrie kan blijven 
concurreren en een schone en gezonde 
leefomgeving kan worden gewaarborgd; 
benadrukt dat dit onder meer kan worden 
bereikt door vermindering van 
energieverbruik, decentralisatie van de 
energievoorziening, meer gebruik van 
hernieuwbare energie en door te zorgen 
voor een veerkrachtig ecosysteem;

53. benadrukt dat de Unie voorop moet 
lopen bij de invoering van een duurzame 
economie en moet werken aan de overgang 
naar een koolstofarme samenleving, zodat 
de Europese industrie kan blijven 
concurreren en een schone en gezonde 
leefomgeving kan worden gewaarborgd; 
benadrukt dat dit onder meer kan worden 
bereikt door vermindering van 
energieverbruik, decentralisatie van de 
energievoorziening, meer gebruik van 
hernieuwbare energie, een betere 
bescherming van de biodiversiteit en door 
te zorgen voor een veerkrachtig 
ecosysteem; is met het oog hierop van 
mening dat programma's voor financiële 
ondersteuning van biodiversiteit moeten 
worden voortgezet als unieke 
instrumenten om deze prioriteiten te 
beschermen tegen andere beleidsterreinen 
waar het gaat om financiële bepalingen;

Or. en
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Amendement 533
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

53 bis. benadrukt het belang van het 
vlaggenschipinitiatief "Efficiënt gebruik 
van hulpbronnen in Europa" en van de 
pogingen om de economische groei en het 
welzijn los te koppelen van het gebruik 
van hulpbronnen door de overgang naar 
een duurzame economie te ondersteunen; 
onderstreept dat gerichte aandacht en 
financiële middelen van essentieel belang 
zijn voor de innovatie die deze cruciale 
verandering schraagt;

Or. en

Amendement 534
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

53 ter. stelt vast dat wanneer de EU haar 
toezeggingen gestand doet om het verlies 
aan biodiversiteit tegen 2020 een halt toe 
te roepen en tezelfdertijd de 
ecosysteemdiensten te herstellen, dit er in 
belangrijke mate toe bijdraagt dat de EU 
de uitdagingen met betrekking tot 
aanpassing aan de klimaatverandering 
het hoofd kan bieden; is er derhalve van 
overtuigd dat het toekomstige MFK het 
belang moet weerspiegelen van de 
diensten die gezonde ecosystemen met een 
zekere mate van biodiversiteit bieden; 
derhalve moet de medefinanciering voor 
Natura 2000 worden gewaarborgd uit een 
daartoe bestemde bron in het nieuwe 
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begrotingskader van de EU; onderstreept 
het belang van het programma LIFE+, 
omdat dit het enige EU-instrument is dat 
volledig is toegesneden op het milieu.

Or. en

Amendement 535
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

53 quater. onderstreept dat bestaande 
programma's voor financiële 
ondersteuning, zoals LIFE+ en Natura 
2000, met succes ten uitvoer zijn gelegd 
en hebben aangetoond welk belang zij 
hebben bij het waarborgen van de 
bescherming van milieu en natuur; 
benadrukt dat deze programma's moeten 
worden voortgezet als unieke 
instrumenten om deze prioriteiten te 
beschermen tegen andere beleidsterreinen 
waar het gaat om financiële bepalingen, 
teneinde de biodiversiteit in Europa te 
blijven waarborgen;

Or. en

Amendement 536
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

53 quinquies. ondersteunt bovendien de 
voortzetting van een financieel sterk 
milieufonds ( LIFE+) ter bescherming 
van de natuur en de biodiversiteit om de 
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communautaire milieudoelstellingen te 
verwezenlijken door steun te geven aan 
kennisgebaseerde besluitvorming, een 
betere uitvoering van het milieubeleid en 
het bevorderen van de naleving en goed 
bestuur;

Or. en

Amendement 537
Robert Goebbels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

53 sexies. wijst erop dat de 27 lidstaten 
van de Unie verantwoordelijk zijn voor 
ongeveer 11% van de wereldwijde CO2-
uitstoot en dat aanvullende unilaterale 
inspanningen van Europa, zonder 
internationaal akkoord, tenietgedaan 
zullen worden door de toenemende 
uitstoot van de Verenigde Staten, China 
en andere landen die aanzienlijk meer 
CO2 uitstoten dan de hele Unie;

Or. fr

Amendement 538
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

53 septies. betreurt dat op dit moment 
slechts 6 tot 8% van de begroting gericht 
is op maatregelen ter bestrijding van 
klimaatverandering;

Or. en
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Amendement 539
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. wijst op de noodzaak van een 
horizontale aanpak, door het combineren 
van maatregelen ter bestrijding van 
klimaatverandering en ter vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen in alle 
relevante beleidsterreinen, met inbegrip 
van externe maatregelen; is ervan 
overtuigd dat wetgeving en 
voorwaardelijkheid van EU-uitgaven de 
belangrijkste elementen zijn om de 
doestellingen van Europa 2020 op dit 
terrein te verwezenlijken; is derhalve van 
mening dat acties op klimaatgebied 
moeten worden doorgevoerd in alle 
relevante uitgavensectoren;

Schrappen

Or. en

Amendement 540
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. wijst op de noodzaak van een 
horizontale aanpak, door het combineren 
van maatregelen ter bestrijding van 
klimaatverandering en ter vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen in alle 
relevante beleidsterreinen, met inbegrip 
van externe maatregelen; is ervan 
overtuigd dat wetgeving en 
voorwaardelijkheid van EU-uitgaven de 
belangrijkste elementen zijn om de 

54. wijst op de noodzaak van een 
horizontale aanpak, door het combineren 
van maatregelen ter bestrijding van 
klimaatverandering en ter vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen in alle 
relevante beleidsterreinen, met inbegrip 
van externe maatregelen; is ervan 
overtuigd dat wetgeving en 
voorwaardelijkheid van EU-uitgaven de 
belangrijkste elementen zijn om de 
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doestellingen van Europa 2020 op dit 
terrein te verwezenlijken; is derhalve van 
mening dat acties op klimaatgebied 
moeten worden doorgevoerd in alle 
relevante uitgavensectoren;

doestellingen van Europa 2020 op dit 
terrein te verwezenlijken;

Or. pl

Amendement 541
Herbert Reul, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. wijst op de noodzaak van een 
horizontale aanpak, door het combineren 
van maatregelen ter bestrijding van 
klimaatverandering en ter vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen in alle 
relevante beleidsterreinen, met inbegrip 
van externe maatregelen; is ervan 
overtuigd dat wetgeving en 
voorwaardelijkheid van EU-uitgaven de 
belangrijkste elementen zijn om de 
doestellingen van Europa 2020 op dit 
terrein te verwezenlijken; is derhalve van 
mening dat acties op klimaatgebied 
moeten worden doorgevoerd in alle 
relevante uitgavensectoren;

54. wijst op de noodzaak om maatregelen 
ter besparing van energie en daarmee ter 
vermindering van de 
importafhankelijkheid en de bevordering 
van de klimaatdoelstellingen door te 
voeren in alle relevante uitgavensectoren, 
met inbegrip van externe maatregelen; is 
ervan overtuigd dat naast vrijwillige 
verplichtingen de bestaande wetgeving en 
voorwaardelijkheid van EU-uitgaven de 
belangrijkste elementen zijn om de 
energie- en klimaatdoestellingen te 
verwezenlijken en de Europese Commissie 
voldoende ruimte bieden om de Europa 
2020-doelstellingen te bereiken;
benadrukt dat met name op nationaal en 
lokaal niveau maatregelen moeten 
worden genomen en dringt er bij de 
lidstaten op aan om hun inspanningen op 
dat gebied te vergroten;

Or. de

Amendement 542
Jürgen Klute, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54
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Ontwerpresolutie Amendement

54. wijst op de noodzaak van een 
horizontale aanpak, door het combineren 
van maatregelen ter bestrijding van 
klimaatverandering en ter vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen in alle 
relevante beleidsterreinen, met inbegrip 
van externe maatregelen; is ervan 
overtuigd dat wetgeving en 
voorwaardelijkheid van EU-uitgaven de 
belangrijkste elementen zijn om de 
doestellingen van Europa 2020 op dit 
terrein te verwezenlijken; is derhalve van 
mening dat acties op klimaatgebied moeten 
worden doorgevoerd in alle relevante 
uitgavensectoren;

54. wijst op de noodzaak van een 
horizontale aanpak, door het combineren 
van maatregelen ter bestrijding en 
beperking van en aanpassing aan 
klimaatverandering en ter vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen op alle 
relevante beleidsterreinen, met inbegrip 
van externe maatregelen; is ervan 
overtuigd dat wetgeving en 
voorwaardelijkheid van EU-uitgaven de 
belangrijkste elementen zijn om de 
doelstellingen van Europa 2020 op dit 
terrein te verwezenlijken; is derhalve van 
mening dat acties op klimaatgebied moeten 
worden doorgevoerd in alle relevante 
uitgavensectoren;

Or. en

Amendement 543
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. wijst op de noodzaak van een 
horizontale aanpak, door het combineren 
van maatregelen ter bestrijding van 
klimaatverandering en ter vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen in alle 
relevante beleidsterreinen, met inbegrip 
van externe maatregelen; is ervan 
overtuigd dat wetgeving en
voorwaardelijkheid van EU-uitgaven de 
belangrijkste elementen zijn om de 
doestellingen van Europa 2020 op dit 
terrein te verwezenlijken; is derhalve van 
mening dat acties op klimaatgebied moeten 
worden doorgevoerd in alle relevante 
uitgavensectoren;

54. wijst op de noodzaak van een 
horizontale aanpak, door het combineren
van maatregelen ter bestrijding van 
klimaatverandering en ter vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen - met 
name energiebesparende maatregelen - op
alle beleidsterreinen, met inbegrip van 
externe maatregelen; is ervan overtuigd dat 
adequate stimulansen, zoals
voorwaardelijkheid van EU-uitgaven en –
wetgeving, de belangrijkste elementen zijn 
om de doelstellingen van Europa 2020 op 
dit terrein te verwezenlijken; is derhalve 
van mening dat acties op klimaatgebied 
moeten worden doorgevoerd in alle 
relevante uitgavensectoren en dat ervoor 
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moet worden gezorgd dat een groter deel 
van de opbrengsten van de 
Gemeenschapsregeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten wordt 
geïnvesteerd in beperking van 
klimaatverandering en in 
klimaatinnovatie;

Or. en

Amendement 544
Carmen Romero López, Luis Yáñez-Barnuevo García, Andres Perello Rodriguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. wijst op de noodzaak van een 
horizontale aanpak, door het combineren 
van maatregelen ter bestrijding van 
klimaatverandering en ter vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen in alle 
relevante beleidsterreinen, met inbegrip 
van externe maatregelen; is ervan 
overtuigd dat wetgeving en 
voorwaardelijkheid van EU-uitgaven de 
belangrijkste elementen zijn om de 
doestellingen van Europa 2020 op dit 
terrein te verwezenlijken; is derhalve van 
mening dat acties op klimaatgebied moeten 
worden doorgevoerd in alle relevante 
uitgavensectoren;

54. wijst op de noodzaak van een 
horizontale aanpak, door het combineren 
van maatregelen ter bestrijding van 
klimaatverandering en ter vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen op alle 
relevante beleidsterreinen, met inbegrip 
van externe maatregelen, onderstreept de 
invloed van klimaatverandering op de 
gezondheid en de noodzaak van een 
combinatie van gezondheids- en milieu-
indicatoren; is ervan overtuigd dat 
wetgeving en voorwaardelijkheid van 
EU-uitgaven de belangrijkste elementen 
zijn om de doelstellingen van Europa 2020 
op dit terrein te verwezenlijken; is derhalve 
van mening dat acties op klimaatgebied 
moeten worden doorgevoerd in alle 
relevante uitgavensectoren;

Or. en

Amendement 545
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54
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Ontwerpresolutie Amendement

54. wijst op de noodzaak van een 
horizontale aanpak, door het combineren 
van maatregelen ter bestrijding van 
klimaatverandering en ter vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen in alle 
relevante beleidsterreinen, met inbegrip 
van externe maatregelen; is ervan 
overtuigd dat wetgeving en 
voorwaardelijkheid van EU-uitgaven de 
belangrijkste elementen zijn om de 
doestellingen van Europa 2020 op dit 
terrein te verwezenlijken; is derhalve van 
mening dat acties op klimaatgebied moeten 
worden doorgevoerd in alle relevante 
uitgavensectoren;

54. wijst op de noodzaak van een 
horizontale aanpak, door het combineren 
van maatregelen ter bestrijding van 
klimaatverandering en ter vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen in alle 
relevante beleidsterreinen, met inbegrip 
van externe maatregelen; is ervan 
overtuigd dat wetgeving en 
voorwaardelijkheid van EU-uitgaven de 
belangrijkste elementen zijn om de 
doelstellingen van Europa 2020 op dit 
terrein te verwezenlijken; is derhalve van 
mening dat acties op klimaatgebied, 
waaronder het beheer van Natura 2000-
gebieden en maatregelen ter beperking 
van en aanpassing aan 
klimaatverandering, evenals passende 
indicatoren (bescherming van het klimaat 
en de biodiversiteit), op bindende wijze 
moeten worden doorgevoerd in alle 
relevante uitgavensectoren; hierdoor komt 
er een einde aan projecten en subsidies 
die schadelijk zijn voor het klimaat;

Or. en

Amendement 546
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. wijst op de noodzaak van een 
horizontale aanpak, door het combineren 
van maatregelen ter bestrijding van 
klimaatverandering en ter vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen in alle 
relevante beleidsterreinen, met inbegrip 
van externe maatregelen; is ervan 
overtuigd dat wetgeving en 
voorwaardelijkheid van EU-uitgaven de 

54. wijst op de noodzaak van een 
horizontale aanpak, door het combineren 
van maatregelen ter bestrijding van 
klimaatverandering en ter vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen in alle 
relevante beleidsterreinen, met inbegrip 
van externe maatregelen; is ervan 
overtuigd dat wetgeving en 
voorwaardelijkheid van EU-uitgaven de 
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belangrijkste elementen zijn om de 
doestellingen van Europa 2020 op dit 
terrein te verwezenlijken; is derhalve van 
mening dat acties op klimaatgebied moeten 
worden doorgevoerd in alle relevante 
uitgavensectoren;

belangrijkste elementen zijn om de 
doelstellingen van Europa 2020 op dit 
terrein te verwezenlijken; is derhalve van 
mening dat acties op klimaatgebied moeten 
worden doorgevoerd in alle relevante 
uitgavensectoren en dat 
klimaatbeschermingsinstrumenten 
moeten worden ingevoerd voor alle EU-
uitgaven;

Or. en

Amendement 547
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. wijst op de noodzaak van een 
horizontale aanpak, door het combineren 
van maatregelen ter bestrijding van 
klimaatverandering en ter vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen in alle 
relevante beleidsterreinen, met inbegrip 
van externe maatregelen; is ervan 
overtuigd dat wetgeving en 
voorwaardelijkheid van EU-uitgaven de 
belangrijkste elementen zijn om de 
doestellingen van Europa 2020 op dit 
terrein te verwezenlijken; is derhalve van 
mening dat acties op klimaatgebied moeten 
worden doorgevoerd in alle relevante 
uitgavensectoren;

54. wijst op de noodzaak van een 
horizontale aanpak, door het combineren 
van maatregelen ter bestrijding van 
klimaatverandering en ter vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen in alle 
relevante beleidsterreinen, met inbegrip 
van externe maatregelen; is ervan 
overtuigd dat wetgeving en
voorwaardelijkheid van EU-uitgaven de 
belangrijkste elementen zijn om de 
doelstellingen van Europa 2020 op dit 
terrein te verwezenlijken; is derhalve van 
mening dat acties op klimaatgebied moeten 
worden doorgevoerd in alle relevante 
uitgavensectoren; herinnert eraan dat de 
oorzaak van klimaatverandering 
hoofdzakelijk ligt in de uitstoot van 
geïndustrialiseerde landen; onderstreept 
derhalve de mondiale 
verantwoordelijkheid van de EU bij de 
bestrijding van klimaatverandering;

Or. en
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Amendement 548
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 55

Ontwerpresolutie Amendement

55. is van mening dat het aanpakken van 
de uitdaging van duurzaamheid, door 
middel van het invoeren van 
milieucriteria en het vergroten van de 
efficiency van hulpbronnen en energie ter 
bestrijding van klimaatverandering, een 
van de sleuteldoelstellingen is van de 
strategie Europa 2020;

Schrappen

Or. en

Amendement 549
Herbert Reul, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 55

Ontwerpresolutie Amendement

55. is van mening dat het aanpakken van de 
uitdaging van duurzaamheid, door middel 
van het invoeren van milieucriteria en het 
vergroten van de efficiency van 
hulpbronnen en energie ter bestrijding van 
klimaatverandering, een van de 
sleuteldoelstellingen is van de strategie 
Europa 2020;

55. is van mening dat het aanpakken van de 
uitdaging van duurzaamheid, door middel 
van het vergroten van de efficiency van 
hulpbronnen en energie, een van de 
sleuteldoelstellingen is van de strategie 
Europa 2020;

Or. de

Amendement 550
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 55
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Ontwerpresolutie Amendement

55. is van mening dat het aanpakken van de 
uitdaging van duurzaamheid, door middel
van het invoeren van milieucriteria en het 
vergroten van de efficiency van 
hulpbronnen en energie ter bestrijding van 
klimaatverandering, een van de 
sleuteldoelstellingen is van de strategie 
Europa 2020;

55. is van mening dat het aanpakken van de 
uitdaging van duurzaamheid, door middel 
van een juiste balans tussen economische, 
sociale en milieucriteria en het vergroten 
van de efficiency van hulpbronnen en 
energie ter bestrijding van 
klimaatverandering, een van de 
sleuteldoelstellingen is van de strategie 
Europa 2020;

Or. it

Amendement 551
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 55

Ontwerpresolutie Amendement

55. is van mening dat het aanpakken van de 
uitdaging van duurzaamheid, door middel 
van het invoeren van milieucriteria en het 
vergroten van de efficiency van 
hulpbronnen en energie ter bestrijding van 
klimaatverandering, een van de 
sleuteldoelstellingen is van de strategie 
Europa 2020;

55. is van mening dat het aanpakken van de 
uitdaging van duurzaamheid, door middel 
van het invoeren van milieucriteria, de 
geleidelijke afschaffing van subsidies die 
schadelijk zijn voor het milieu en het 
vergroten van de efficiency van 
hulpbronnen en energie ter bestrijding van 
klimaatverandering, een van de 
sleuteldoelstellingen is van de strategie 
Europa 2020;

Or. en

Amendement 552
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 55



AM\864018NL.doc 79/127 PE462.730v02-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

55. is van mening dat het aanpakken van de 
uitdaging van duurzaamheid, door middel 
van het invoeren van milieucriteria en het 
vergroten van de efficiency van 
hulpbronnen en energie ter bestrijding van 
klimaatverandering, een van de 
sleuteldoelstellingen is van de strategie 
Europa 2020;

55. is van mening dat het aanpakken van de 
uitdaging van duurzaamheid, door middel 
van het invoeren van milieucriteria en het 
vergroten van de efficiency van 
hulpbronnen en energie ter bestrijding van 
klimaatverandering, een van de 
doelstellingen is van de strategie 
Europa 2020;

Or. pl

Amendement 553
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56

Ontwerpresolutie Amendement

56. steun daarom het voorstel in de 
evaluatie van de begroting door de 
Commissie om de verplichting op te 
nemen duidelijk aan te geven welke 
sectorale programma's een bijdrage leveren 
aan de 20-20-20 doelstellingen voor 
klimaat en energie zoals gespecificeerd in 
de strategie Europa 2020, alsmede aan de 
doelstellingen van het 
vlaggenschipinitiatief "Efficiënt gebruik 
van hulpbronnen in Europa";

56. steunt daarom het voorstel in de 
evaluatie van de begroting door de 
Commissie om duidelijk aan te geven 
welke sectorale programma's een bijdrage 
leveren aan de 20-20-20 doelstellingen 
voor klimaat en energie zoals 
gespecificeerd in de strategie Europa 2020, 
alsmede aan de doelstellingen van het 
vlaggenschipinitiatief "Efficiënt gebruik 
van hulpbronnen in Europa";

Or. pl

Amendement 554
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56
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Ontwerpresolutie Amendement

56. steun daarom het voorstel in de 
evaluatie van de begroting door de 
Commissie om de verplichting op te nemen 
duidelijk aan te geven welke sectorale 
programma's een bijdrage leveren aan de 
20-20-20 doelstellingen voor klimaat en 
energie zoals gespecificeerd in de strategie 
Europa 2020, alsmede aan de 
doelstellingen van het 
vlaggenschipinitiatief "Efficiënt gebruik 
van hulpbronnen in Europa";

56. steunt daarom het voorstel in de 
evaluatie van de begroting door de 
Commissie om de verplichting op te nemen 
duidelijk en meetbaar aan te geven welke 
sectorale programma's op welke wijze een 
bijdrage leveren aan de 20/20/20 
doelstellingen voor klimaat en energie 
zoals gespecificeerd in de strategie Europa 
2020, alsmede aan de doelstellingen van 
het vlaggenschipinitiatief "Efficiënt 
gebruik van hulpbronnen in Europa";

Or. en

Amendement 555
Herbert Reul, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56

Ontwerpresolutie Amendement

56. steun daarom het voorstel in de 
evaluatie van de begroting door de 
Commissie om de verplichting op te nemen 
duidelijk aan te geven welke sectorale 
programma's een bijdrage leveren aan de 
20-20-20 doelstellingen voor klimaat en 
energie zoals gespecificeerd in de strategie 
Europa 2020, alsmede aan de 
doelstellingen van het 
vlaggenschipinitiatief "Efficiënt gebruik 
van hulpbronnen in Europa";

56. steunt het voorstel in de evaluatie van 
de begroting door de Commissie om de 
verplichting op te nemen duidelijk aan te 
geven welke sectorale programma's een 
bijdrage leveren aan de 20-20-20 
doelstellingen voor klimaat en energie 
zoals gespecificeerd in de strategie Europa 
2020, alsmede aan de doelstellingen van 
het vlaggenschipinitiatief "Efficiënt 
gebruik van hulpbronnen in Europa"; 
benadrukt echter dat niet alle terreinen 
moeten worden onderworpen aan 
klimaatbescherming als hoogste prioriteit;

Or. de

Amendement 556
Frank Engel
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 56 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

56 bis. verklaart dat de EU zich heeft 
verbonden tot de jaarlijkse betaling van 
een bedrag van rond de 7 miljoen euro, 
teneinde de gevolgen van 
klimaatverandering in de 
ontwikkelingslanden na 2012 te 
verlichten, en dat internationale 
toezeggingen voor de periode na 2020 een 
bedrag van 100 miljoen dollar op 
jaarbasis belopen, waarvan de EU een 
derde op zich zou moeten nemen als het 
huidige aandeel zou worden 
gehandhaafd; verzoekt dat de Europese 
toezegging op een geloofwaardige manier 
wordt gefinancierd, en herinnert eraan 
dat deze financiering ertoe zou kunnen 
leiden dat het product van enigerlei 
belasting op financiële transacties en 
koolstofheffing op Europees niveau alleen 
voor dit doel wordt ingezet, waardoor het 
niet beschikbaar is voor algemene 
financiering uit de EU-begroting;

Or. en

Amendement 557
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Goerens, namens de 
ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

56 ter. benadrukt dat bestaande en 
toekomstige steuntoezeggingen om de 
ontwikkelingslanden te helpen de 
klimaatverandering tegen te gaan of zich 
aan de gevolgen ervan aan te passen, 
bovenop de huidige begrotingen voor 
ontwikkeling moeten komen, waarbij 
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voldoende samenhang tussen beide 
beleidsterreinen moet worden behouden; 
vraagt derhalve om een duidelijke 
structuur waarin enerzijds de toewijzing 
van fondsen aan de ontwikkelingssector, 
anderzijds die aan de vermindering van de 
van de gevolgen van klimaatverandering 
voor de ontwikkelingslanden wordt 
omschreven;

Or. en

Amendement 558
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

56 quater. is van mening dat er 
klimaateffectbeoordelingen moeten 
worden uitgevoerd voor nieuwe projecten 
die worden gefinancierd uit de EU-
begroting; meent dat dit belangrijk is om 
ervoor te zorgen dat klimaataspecten in 
aanmerking worden genomen in de EU-
begroting;

Or. en

Amendement 559
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Energie

56 quinquies. onderstreept dat er naar het 
oordeel van de Commissie veel meer 
kapitaalinvesteringen nodig zijn voor 
efficiënte post-koolstofenergie- en -
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transportsystemen; wijst erop dat de EU-
begroting ook hier toegevoegde waarde 
kan hebben bij het bundelen van 
middelen, het aantrekken van meer 
publieke en private financiering of het 
snel op gang brengen van projecten, 
aangezien energie-efficiëntie en het 
overstappen op hernieuwbare 
energiebronnen ervoor zorgen dat de 
gemiddelde brandstofkosten in de EU 
dalen en de afhankelijkheid van energie-
invoer afneemt, terwijl vertragingen 
leiden tot oplopende kosten;

Or. en

Amendement 560
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

56 sexies. merkt op dat de stijging van de 
energieprijzen zal bijdragen aan 
energiebesparing en het ontwikkelen van 
hernieuwbare energiebronnen; bij de 
huidige prijzen op de wereldmarkt kan 
voor de omvangrijke investeringen die 
nodig zijn, financiering gevonden worden 
zonder een beroep te doen op 
overheidsmiddelen; indien steun nodig is 
in verband met een eventuele prijsdaling 
op de markt, dient deze gefinancierd te 
worden door een heffing op energie in te 
stellen;

Or. fr

Amendement 561
Miguel Portas, Marisa Matias
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. is ervan overtuigd dat het aandeel 
voor energie in het komende MFK moet 
worden verhoogd; is van mening dat 
nieuwe en hernieuwbare 
energietechnologieën, energie-efficiëntie 
en energiebesparing hoofddoelstellingen 
moeten blijven; verzoekt de Commissie 
tastbare referentiepunten te ontwikkelen en 
ervoor te zorgen dat vastgestelde doelen 
worden bereikt, en dat deze kunnen worden 
gecontroleerd in het kader van het 
Europees semester van beleidscoördinatie;

57. is van mening dat nieuwe en 
hernieuwbare energietechnologieën, 
energie-efficiëntie en energiebesparing 
hoofddoelstellingen zijn waarvoor 
aanzienlijk meer middelen moeten worden 
vrijgemaakt op de begroting; verzoekt de 
Commissie tastbare referentiepunten te 
ontwikkelen en ervoor te zorgen dat 
vastgestelde doelen worden bereikt, en dat 
deze kunnen worden gecontroleerd in het 
kader van het Europees semester van 
beleidscoördinatie;

Or. pt

Amendement 562
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. is ervan overtuigd dat het aandeel voor
energie in het komende MFK moet 
worden verhoogd; is van mening dat 
nieuwe en hernieuwbare 
energietechnologieën, energie-efficiëntie 
en energiebesparing hoofddoelstellingen 
moeten blijven; verzoekt de Commissie 
tastbare referentiepunten te ontwikkelen en
ervoor te zorgen dat vastgestelde doelen 
worden bereikt, en dat deze kunnen worden 
gecontroleerd in het kader van het 
Europees semester van beleidscoördinatie;

57. is van mening dat het nieuwe 
"Innovation and Sustainability Fund" 
voorrang moet geven aan de ontwikkeling 
van projecten in verband met 
hernieuwbare energietechnologieën, 
energie-efficiëntie en energiebesparing; 
verzoekt de Commissie tastbare 
referentiepunten te ontwikkelen en ervoor 
te zorgen dat vastgestelde doelen worden 
bereikt, en dat deze kunnen worden 
gecontroleerd in het kader van het 
Europees semester van beleidscoördinatie;

Or. en
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Amendement 563
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 55

Ontwerpresolutie Amendement

55. is van mening dat het aanpakken van 
de uitdaging van duurzaamheid, door 
middel van het invoeren van 
milieucriteria en het vergroten van de 
efficiency van hulpbronnen en energie ter 
bestrijding van klimaatverandering, een 
van de sleuteldoelstellingen is van de 
strategie Europa 2020;

Schrappen

Or. en

Amendement 564
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. is ervan overtuigd dat het aandeel voor 
energie in het komende MFK moet worden 
verhoogd; is van mening dat nieuwe en 
hernieuwbare energietechnologieën, 
energie-efficiëntie en energiebesparing 
hoofddoelstellingen moeten blijven; 
verzoekt de Commissie tastbare 
referentiepunten te ontwikkelen en ervoor 
te zorgen dat vastgestelde doelen worden 
bereikt, en dat deze kunnen worden 
gecontroleerd in het kader van het 
Europees semester van beleidscoördinatie;

57. is ervan overtuigd dat het aandeel voor 
energie in het komende MFK moet worden 
verhoogd; is van mening dat diversificatie 
van leveringsbronnen en transitwegen 
van energie, nieuwe en hernieuwbare 
energietechnologieën, energie-efficiëntie 
en energiebesparing hoofddoelstellingen 
moeten zijn; wijst op de betekenis van het 
zoeken naar en het exploiteren van 
inheemse energiebronnen op het 
grondgebied van de lidstaten van de 
Europese Unie; verzoekt de Commissie 
tastbare referentiepunten te ontwikkelen en 
ervoor te zorgen dat vastgestelde doelen 
worden bereikt, en dat deze kunnen worden 
gecontroleerd in het kader van het 
Europees semester van beleidscoördinatie;

Or. pl
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Amendement 565
Herbert Reul, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. is ervan overtuigd dat het aandeel voor 
energie in het komende MFK moet worden 
verhoogd; is van mening dat nieuwe en 
hernieuwbare energietechnologieën,
energie-efficiëntie en energiebesparing 
hoofddoelstellingen moeten blijven; 
verzoekt de Commissie tastbare 
referentiepunten te ontwikkelen en ervoor 
te zorgen dat vastgestelde doelen worden 
bereikt, en dat deze kunnen worden 
gecontroleerd in het kader van het 
Europees semester van beleidscoördinatie;

57. is ervan overtuigd dat het aandeel voor 
energie in het komende MFK moet worden 
verhoogd; is van mening dat technologieën 
met name op het gebied van energie-
efficiëntie en energiebesparing 
hoofddoelstellingen moeten blijven; 
benadrukt dat ook nieuwe en nieuwe 
hernieuwbare energiebronnen verder 
onderzocht moeten worden; verzoekt de 
Commissie tastbare referentiepunten te 
ontwikkelen en ervoor te zorgen dat 
vastgestelde doelen worden bereikt, en dat 
deze kunnen worden gecontroleerd in het 
kader van het Europees semester van 
beleidscoördinatie;

Or. de

Amendement 566
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. is ervan overtuigd dat het aandeel voor 
energie in het komende MFK moet worden 
verhoogd; is van mening dat nieuwe en
hernieuwbare energietechnologieën, 
energie-efficiëntie en energiebesparing 
hoofddoelstellingen moeten blijven; 
verzoekt de Commissie tastbare 
referentiepunten te ontwikkelen en ervoor 
te zorgen dat vastgestelde doelen worden 
bereikt, en dat deze kunnen worden 

57. is ervan overtuigd dat het aandeel voor 
energie in het komende MFK moet worden 
verhoogd; is van mening dat hernieuwbare 
energietechnologieën, energie-efficiëntie 
en energiebesparing daadwerkelijke
hoofddoelstellingen moeten zijn; verzoekt 
de Commissie tastbare referentiepunten te 
ontwikkelen en ervoor te zorgen dat 
vastgestelde doelen worden bereikt, en dat 
deze kunnen worden gecontroleerd in het 
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gecontroleerd in het kader van het 
Europees semester van beleidscoördinatie;

kader van het Europees semester van 
beleidscoördinatie;

Or. en

Amendement 567
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. is ervan overtuigd dat het aandeel voor 
energie in het komende MFK moet worden 
verhoogd; is van mening dat nieuwe en 
hernieuwbare energietechnologieën, 
energie-efficiëntie en energiebesparing 
hoofddoelstellingen moeten blijven; 
verzoekt de Commissie tastbare 
referentiepunten te ontwikkelen en ervoor 
te zorgen dat vastgestelde doelen worden 
bereikt, en dat deze kunnen worden 
gecontroleerd in het kader van het 
Europees semester van beleidscoördinatie;

57. is ervan overtuigd dat het aandeel voor 
energie in het komende MFK moet worden 
verhoogd; is van mening dat nieuwe en 
hernieuwbare energietechnologieën, 
energie-efficiëntie en energiebesparing 
hoofddoelstellingen moeten blijven en 
verzoekt om meer Europese financiering 
op deze terreinen; verzoekt de Commissie 
tastbare referentiepunten te ontwikkelen en 
ervoor te zorgen dat vastgestelde doelen 
worden bereikt, en dat deze kunnen worden 
gecontroleerd in het kader van het 
Europees semester van beleidscoördinatie
of in verband met de nationale 
actieplannen voor energie-efficiëntie, 
waarbij de Commissie deze moet kunnen 
afwijzen als zij niet beantwoorden aan het 
kerndoel van energie-efficiëntie;

Or. en

Amendement 568
Herbert Reul, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. is ervan overtuigd dat het aandeel voor 
energie in het komende MFK moet worden 

57. is ervan overtuigd dat het aandeel voor 
energie in het komende MFK moet worden 
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verhoogd; is van mening dat nieuwe en 
hernieuwbare energietechnologieën, 
energie-efficiëntie en energiebesparing 
hoofddoelstellingen moeten blijven; 
verzoekt de Commissie tastbare 
referentiepunten te ontwikkelen en ervoor 
te zorgen dat vastgestelde doelen worden 
bereikt, en dat deze kunnen worden 
gecontroleerd in het kader van het 
Europees semester van beleidscoördinatie;

verhoogd; is van mening dat nieuwe en 
hernieuwbare energietechnologieën, 
energie-efficiëntie en energiebesparing 
hoofddoelstellingen moeten blijven; 
verzoekt de Commissie tastbare 
referentiepunten te ontwikkelen en ervoor 
te zorgen dat vastgestelde doelen worden 
bereikt, en dat deze kunnen worden 
gecontroleerd in het kader van het 
Europees semester van beleidscoördinatie, 
indien een toename van de 
bureaucratische rompslomp daarbij 
beperkt kan worden;

Or. de

Amendement 569
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. is ervan overtuigd dat het aandeel voor 
energie in het komende MFK moet worden 
verhoogd; is van mening dat nieuwe en 
hernieuwbare energietechnologieën, 
energie-efficiëntie en energiebesparing 
hoofddoelstellingen moeten blijven; 
verzoekt de Commissie tastbare 
referentiepunten te ontwikkelen en ervoor 
te zorgen dat vastgestelde doelen worden 
bereikt, en dat deze kunnen worden 
gecontroleerd in het kader van het 
Europees semester van beleidscoördinatie;

57. is ervan overtuigd dat het aandeel voor 
energie in het komende MFK moet worden 
verhoogd; is van mening dat nieuwe en 
hernieuwbare energietechnologieën, 
energie-efficiëntie en energiebesparing 
hoofddoelstellingen moeten blijven;

Or. en

Amendement 570
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Sidonia 
Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski namens de PPE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 57 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

57 bis. herinnert aan het belang van een 
gediversifieerde energiemix in de EU, met 
volledige eerbiediging van de keuze van 
elke lidstaat, gericht op het bereiken van 
continuïteit van de voorziening, 
concurrentievermogen en duurzaamheid 
op de lange termijn; erkent dat het in dit 
kader noodzakelijk is grondig te kijken 
naar energieveiligheid als transversaal 
vraagstuk dat de pan-Europese 
prioriteiten behoort te volgen;

Or. en

Amendement 571
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

57 ter. wijst erop dat de huidige uitgaven 
aan energieprojecten een onjuist beeld 
geven van de prioriteiten, waarbij in het 
herstelplan meer geld gaat naar nucleair 
onderzoek dan naar onderzoek op het 
gebied van niet- nucleaire energie en 
waarbij meer infrastructuuruitgaven 
worden gedaan voor afvang en opslag van 
kooldioxide (CCS) en conventionele 
energie dan voor hernieuwbare 
energiebronnen; is tevens van mening dat 
de late invoering van de subsidiabiliteit 
van uitgaven voor energie-efficiëntie van 
woningen in alle EU-landen en de 
beperking ervan tot 4% van de EFRO-
begroting een gemiste kans is die beter 
moet worden benut in het nieuwe MFK;

Or. en
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Amendement 572
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

57 quater. is van mening dat de 
grootschalige investeringen die zijn 
voorzien in de energiestrategie van de EU 
voor de komende tien jaar in de eerste 
plaats gedaan moeten worden door de 
particuliere sector, maar dat dit niet 
mogelijk is zonder eerst adequate 
stimulansen te bieden middels Europese 
en nationale overheidsfondsen, met name 
op gebieden als grensoverschrijdende 
interconnecties, modernisering van 
bestaande energienetwerken, het 
vergroten van de energie-efficiëntie van 
gebouwen, de oprichting van een interne 
markt voor energie en het verbinden van 
de bestaande "energie-eilanden"; 
Europese financieringsbronnen, zoals 
structuurfondsen en projectobligaties, 
moeten op grotere schaal beschikbaar 
worden gesteld om de 
energiedoelstellingen van de EU te 
verwezenlijken; een te grote 
afhankelijkheid van de cohesiefondsen 
zou ertoe leiden dat de EU-begroting 
wordt verstoord en dat de energiesector 
over ruimschoots te weinig financiële 
middelen beschikt;

Or. en

Amendement 573
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57 quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

57 quinquies. merkt op dat er bij de 
overgang naar duurzaam energieverbruik 
bijzondere aandacht moet worden 
gegeven aan kwetsbare Europese burgers 
die te maken hebben met energiearmoede 
of hierin dreigen te vervallen; het moet 
mogelijk worden gemaakt EU-fondsen in 
te zetten om kwetsbare groepen te 
ondersteunen als zij verbeteringen op het 
vlak van energie-efficiëntie doorvoeren;

Or. en

Amendement 574
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58

Ontwerpresolutie Amendement

58. onderstreept dat de financiële 
middelen voor onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie op 
energiegebied moeten worden verhoogd 
met het oog op de ontwikkeling van 
schone en voor iedereen beschikbare 
energie; wijst op het gebrek aan 
financiering voor het reeds goedgekeurde 
strategisch plan voor energietechnologie 
(SET-Plan) en wenst dat dit plan tijdens 
het komende MFK volledig wordt 
geïmplementeerd;

Schrappen

Or. en

Amendement 575
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58
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Ontwerpresolutie Amendement

58. onderstreept dat de financiële middelen 
voor onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie op 
energiegebied moeten worden verhoogd
met het oog op de ontwikkeling van schone
en voor iedereen beschikbare energie; wijst 
op het gebrek aan financiering voor het 
reeds goedgekeurde strategisch plan voor 
energietechnologie (SET-Plan) en wenst 
dat dit plan tijdens het komende MFK 
volledig wordt geïmplementeerd;

58. onderstreept dat er voldoende
financiële middelen voor onderzoek, 
technologische ontwikkeling en 
demonstratie op energiegebied 
beschikbaar moeten worden gesteld met 
het oog op de ontwikkeling van schone en 
voor iedereen beschikbare energie; wijst op 
het gebrek aan financiering voor het reeds 
goedgekeurde strategisch plan voor 
energietechnologie (SET-Plan) en wenst 
dat dit plan tijdens het komende MFK 
volledig wordt geïmplementeerd;

Or. en

Amendement 576
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58

Ontwerpresolutie Amendement

58. onderstreept dat de financiële middelen 
voor onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie op 
energiegebied moeten worden verhoogd 
met het oog op de ontwikkeling van 
schone en voor iedereen beschikbare 
energie; wijst op het gebrek aan 
financiering voor het reeds goedgekeurde 
strategisch plan voor energietechnologie 
(SET-Plan) en wenst dat dit plan tijdens het 
komende MFK volledig wordt
geïmplementeerd;

58. onderstreept dat de financiële middelen 
voor onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie op 
energiegebied moeten worden verhoogd 
met het oog op de ontwikkeling van 
duurzame en voor iedereen beschikbare 
energie; wijst op het gebrek aan 
financiering voor het niet-nucleaire deel 
van het reeds goedgekeurde strategisch 
plan voor energietechnologie (SET-Plan) 
en wenst dat dit plan tijdens het komende 
MFK volledig wordt geïmplementeerd;

Or. en

Amendement 577
Herbert Reul, Markus Pieper
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 58

Ontwerpresolutie Amendement

58. onderstreept dat de financiële middelen 
voor onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie op 
energiegebied moeten worden verhoogd 
met het oog op de ontwikkeling van schone 
en voor iedereen beschikbare energie; 
wijst op het gebrek aan financiering voor 
het reeds goedgekeurde strategisch plan 
voor energietechnologie (SET-Plan) en 
wenst dat dit plan tijdens het komende 
MFK volledig wordt geïmplementeerd;

58. onderstreept dat de financiële middelen 
voor onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie op 
energiegebied moeten worden verhoogd 
met het oog op de ontwikkeling van schone 
en betaalbare energie; wijst op het gebrek 
aan financiering voor het reeds 
goedgekeurde strategisch plan voor 
energietechnologie (SET-Plan) evenals 
voor technologieën waar in dit plan nog 
geen rekening mee wordt gehouden, zoals 
elektriciteitsopslag, en wenst dat dit plan 
tijdens het komende MFK volledig wordt 
geïmplementeerd;

Or. de

Amendement 578
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58

Ontwerpresolutie Amendement

58. onderstreept dat de financiële middelen 
voor onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie op 
energiegebied moeten worden verhoogd 
met het oog op de ontwikkeling van schone 
en voor iedereen beschikbare energie; wijst 
op het gebrek aan financiering voor het 
reeds goedgekeurde strategisch plan voor 
energietechnologie (SET-Plan) en wenst 
dat dit plan tijdens het komende MFK 
volledig wordt geïmplementeerd;

58. onderstreept dat de financiële middelen 
voor onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie op 
energiegebied moeten worden verhoogd 
met het oog op de ontwikkeling van schone 
en voor iedereen beschikbare energie; wijst
op het gebrek aan financiering voor het 
reeds goedgekeurde strategisch plan voor 
energietechnologie (SET-Plan) en voor de 
technologieën die niet onder dit plan 
vallen, zoals die voor de opslag van 
elektriciteit, en wenst dat dit plan tijdens 
het komende MFK volledig wordt 
geïmplementeerd; benadrukt de noodzaak 
van financiële overheidssteun op dit 
gebied, zodat de EU ook haar 
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internationale afspraken kan nakomen;

Or. en

Amendement 579
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, Graham 
Watson, namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58

Ontwerpresolutie Amendement

58. onderstreept dat de financiële middelen 
voor onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie op 
energiegebied moeten worden verhoogd 
met het oog op de ontwikkeling van schone 
en voor iedereen beschikbare energie; wijst 
op het gebrek aan financiering voor het 
reeds goedgekeurde strategisch plan voor 
energietechnologie (SET-Plan) en wenst 
dat dit plan tijdens het komende MFK 
volledig wordt geïmplementeerd;

58. onderstreept dat de financiële middelen 
voor onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie op 
energiegebied moeten worden verhoogd 
met het oog op de ontwikkeling van schone 
en voor iedereen beschikbare energie; wijst 
op het gebrek aan financiering voor het 
reeds goedgekeurde strategisch plan voor 
energietechnologie (SET-Plan) en wenst 
dat dit plan tijdens het komende MFK met 
voldoende middelen volledig wordt 
geïmplementeerd;

Or. en

Amendement 580
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58

Ontwerpresolutie Amendement

58. onderstreept dat de financiële middelen 
voor onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie op 
energiegebied moeten worden verhoogd 
met het oog op de ontwikkeling van 
schone en voor iedereen beschikbare 
energie; wijst op het gebrek aan 
financiering voor het reeds goedgekeurde 

58. onderstreept dat de financiële middelen 
voor onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie op 
energiegebied moeten worden verhoogd 
met het oog op de ontwikkeling van 
hernieuwbare en voor iedereen 
beschikbare energie; wijst op het gebrek 
aan financiering voor het reeds 
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strategisch plan voor energietechnologie 
(SET-Plan) en wenst dat dit plan tijdens het 
komende MFK volledig wordt 
geïmplementeerd;

goedgekeurde strategisch plan voor 
energietechnologie (SET-Plan) en wenst 
dat dit plan tijdens het komende MFK 
volledig wordt geïmplementeerd;

Or. en

Amendement 581
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

58 bis. benadrukt dat het, gelet op de 
enorme behoefte aan financiële middelen 
op het gebied van vervoer en energie-
infrastructuur alsook vanwege de 
positieve externe effecten van deze 
projecten, noodzakelijk is een stimulerend 
regelgevingskader te ontwikkelen, 
teneinde publieke en private 
langetermijninvesteringen op deze 
gebieden te bevorderen; verzoekt met 
name dat boekhoudregels, fiscale 
bepalingen en rapportagevoorschriften 
worden aangepast aan de specifieke 
kenmerken van dit soort investeringen en 
dat er in samenwerking met 
langetermijninvesteerders innovatieve 
financiële instrumenten worden 
ontwikkeld;

Or. en

Amendement 582
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

58 ter. is van oordeel dat de EU haar 
energie-infrastructuur meer moet 
ontwikkelen en moet investeren in haar 
eigen bronnen en hulpbronnen door 
middel van exploratie, exploitatie en 
winning (bijv. schaliegas, gasvelden), 
teneinde te zorgen voor duurzame groei 
en concurrentievermogen; ondersteunt 
daartoe het opzetten van een stelsel van 
EU-projectobligaties dat in samenwerking 
met de EIB en samen met de garantie van 
de EU-begroting een antwoord vormt op 
de terughoudendheid van particuliere 
investeerders en de ernstige beperkingen 
van de nationale begrotingen; dringt er 
derhalve bij de Commissie op aan zo snel 
mogelijk met concrete 
wetgevingsvoorstellen te komen voor de 
invoering van deze alternatieve 
financieringsbron voor grote energie-
infrastructuurprojecten met een Europese 
toegevoegde waarde;

Or. en

Amendement 583
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias, namens de ALDE-
Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Een verbonden Europa

58 quater. wijst op het belang van de 
vervoerssector in het industriebeleid van 
de EU, zowel wat betreft zijn bijdrage aan 
het bruto binnenlands product als wat 
betreft de werkgelegenheid; is van mening 
dat de vervoerssector van de EU in de 
komende financieringsperiode zijn 
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leidende rol op het gebied van groene, 
veilige en intelligente technologieën, die 
bijdragen aan verdere economische 
ontwikkeling en meer economische en 
sociale cohesie, moet kunnen 
bestendigen;

Or. en

Amendement 584
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Kopje

Ontwerpresolutie Amendement

Trans-Europese energienetwerken Europese energie-infrastructuur

Or. en

Amendement 585
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59

Ontwerpresolutie Amendement

59. onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is de Europese energie-
infrastructuur te moderniseren en op te 
waarderen, intelligente netwerken te 
ontwikkelen en interconnecties tot stand te 
brengen, die nodig zijn voor de voltooiing 
van de interne energiemarkt, de verhoging 
van de energievoorzieningszekerheid en de 
verwezenlijking van onze energie- en 
klimaatdoelstellingen; is van mening dat 
op dit terrein omvangrijke investeringen 
ter hoogte van circa 1 000 miljard EUR 
vereist zijn; benadrukt de noodzaak van 
een zo groot mogelijk effect van Europese 
financiering en van de benutting van 

59. onderstreept dat het dringend
noodzakelijk is de Europese energie-
infrastructuur te moderniseren en op te 
waarderen, intelligente netwerken te 
ontwikkelen en interconnecties tot stand te 
brengen, die nodig zijn voor de voltooiing 
van de interne energiemarkt, de verhoging 
van de energievoorzieningszekerheid en de 
verwezenlijking van onze energie- en 
klimaatdoelstellingen;
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innovatieve financiële instrumenten ter 
financiering van prioritaire Europese 
projecten op het gebied van energie-
infrastructuur;

Or. en

Amendement 586
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59

Ontwerpresolutie Amendement

59. onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is de Europese energie-
infrastructuur te moderniseren en op te 
waarderen, intelligente netwerken te 
ontwikkelen en interconnecties tot stand te 
brengen, die nodig zijn voor de voltooiing 
van de interne energiemarkt, de verhoging 
van de energievoorzieningszekerheid en de 
verwezenlijking van onze energie- en 
klimaatdoelstellingen; is van mening dat 
op dit terrein omvangrijke investeringen 
ter hoogte van circa 1 000 miljard EUR 
vereist zijn; benadrukt de noodzaak van 
een zo groot mogelijk effect van Europese 
financiering en van de benutting van 
innovatieve financiële instrumenten ter 
financiering van prioritaire Europese 
projecten op het gebied van energie-
infrastructuur;

59. onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is de Europese energie-
infrastructuur te moderniseren en op te 
waarderen, intelligente netwerken te 
ontwikkelen en interconnecties tot stand te 
brengen, die nodig zijn voor de voltooiing 
van de interne energiemarkt, de verhoging 
van de energievoorzieningszekerheid en de 
verwezenlijking van onze 
energiedoelstellingen;

Or. en

Amendement 587
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59
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Ontwerpresolutie Amendement

59. onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is de Europese energie-
infrastructuur te moderniseren en op te 
waarderen, intelligente netwerken te 
ontwikkelen en interconnecties tot stand te 
brengen, die nodig zijn voor de voltooiing 
van de interne energiemarkt, de verhoging 
van de energievoorzieningszekerheid en de 
verwezenlijking van onze energie- en 
klimaatdoelstellingen; is van mening dat op 
dit terrein omvangrijke investeringen ter 
hoogte van circa 1 000 miljard EUR vereist 
zijn; benadrukt de noodzaak van een zo 
groot mogelijk effect van Europese 
financiering en van de benutting van 
innovatieve financiële instrumenten ter
financiering van prioritaire Europese 
projecten op het gebied van energie-
infrastructuur;

59. onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is de Europese energie-
infrastructuur te moderniseren en op te 
waarderen, intelligente netwerken te 
ontwikkelen en interconnecties tot stand te 
brengen, die nodig zijn voor de 
diversificatie van aanvoerroutes en 
bevoorradingsbronnen, de vergroting van 
het aandeel van hernieuwbare energie, de 
verhoging van de 
energievoorzieningszekerheid en de 
verwezenlijking van onze energie- en 
klimaatdoelstellingen; is van mening dat op 
dit terrein omvangrijke investeringen ter 
hoogte van circa 1 000 miljard euro vereist 
zijn; benadrukt de noodzaak van een zo 
groot mogelijk effect van Europese 
financiering en van de benutting van 
innovatieve financiële instrumenten ter 
financiering van prioritaire 
grensoverschrijdende Europese projecten 
op het gebied van energie-infrastructuur;

Or. en

Amendement 588
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59

Ontwerpresolutie Amendement

59. onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is de Europese energie-
infrastructuur te moderniseren en op te 
waarderen, intelligente netwerken te 
ontwikkelen en interconnecties tot stand te 
brengen, die nodig zijn voor de voltooiing 
van de interne energiemarkt, de verhoging 
van de energievoorzieningszekerheid en de 
verwezenlijking van onze energie- en 
klimaatdoelstellingen; is van mening dat op 

59. onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is de Europese energie-
infrastructuur te moderniseren en op te 
waarderen, intelligente netwerken te 
ontwikkelen, waaronder de ontwikkeling 
van grote demonstratieprojecten, en 
interconnecties tot stand te brengen, die 
nodig zijn voor de voltooiing van de 
interne energiemarkt, interconnecties met 
derde landen, diversificatie van bronnen
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dit terrein omvangrijke investeringen ter 
hoogte van circa 1 000 miljard EUR vereist 
zijn; benadrukt de noodzaak van een zo 
groot mogelijk effect van Europese 
financiering en van de benutting van 
innovatieve financiële instrumenten ter 
financiering van prioritaire Europese 
projecten op het gebied van energie-
infrastructuur;

en routes ter verhoging van de 
energievoorzieningszekerheid en de 
verwezenlijking van onze energie- en 
klimaatdoelstellingen; is van mening dat op 
dit terrein in 2020 omvangrijke 
investeringen ter hoogte van circa 
1 000 miljard euro vereist zijn die in de
eerste plaats moeten worden gefinancierd 
uit energietarieven; benadrukt de 
noodzaak van een zo groot mogelijk effect 
van Europese financiering op projecten 
met een Europese toegevoegde waarde en 
van de benutting van innovatieve financiële 
instrumenten ter financiering van 
prioritaire Europese projecten op het 
gebied van energie-infrastructuur;

Or. en

Amendement 589
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59

Ontwerpresolutie Amendement

59. onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is de Europese energie-
infrastructuur te moderniseren en op te 
waarderen, intelligente netwerken te 
ontwikkelen en interconnecties tot stand te 
brengen, die nodig zijn voor de voltooiing 
van de interne energiemarkt, de verhoging 
van de energievoorzieningszekerheid en de 
verwezenlijking van onze energie- en 
klimaatdoelstellingen; is van mening dat op 
dit terrein omvangrijke investeringen ter 
hoogte van circa 1 000 miljard EUR vereist 
zijn; benadrukt de noodzaak van een zo 
groot mogelijk effect van Europese 
financiering en van de benutting van 
innovatieve financiële instrumenten ter 
financiering van prioritaire Europese 
projecten op het gebied van energie-
infrastructuur;

59. onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is de Europese energie-
infrastructuur te moderniseren en op te 
waarderen, intelligente netwerken te 
ontwikkelen en interconnecties tot stand te 
brengen, die nodig zijn voor het opvoeren 
van de investeringen in de publieke 
energiesector, de verhoging van de 
energievoorzieningszekerheid en de 
verwezenlijking van onze energie- en 
klimaatdoelstellingen; is van mening dat op 
dit terrein omvangrijke investeringen ter 
hoogte van circa 1 000 miljard EUR vereist
zijn; benadrukt de noodzaak van een zo 
groot mogelijk effect van Europese 
financiering en van de benutting van 
innovatieve financiële instrumenten ter 
financiering van prioritaire Europese 
projecten op het gebied van energie-
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infrastructuur;

Or. pt

Amendement 590
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59

Ontwerpresolutie Amendement

59. onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is de Europese energie-
infrastructuur te moderniseren en op te 
waarderen, intelligente netwerken te 
ontwikkelen en interconnecties tot stand te 
brengen, die nodig zijn voor de voltooiing 
van de interne energiemarkt, de verhoging 
van de energievoorzieningszekerheid en de 
verwezenlijking van onze energie- en 
klimaatdoelstellingen; is van mening dat op 
dit terrein omvangrijke investeringen ter 
hoogte van circa 1 000 miljard EUR vereist 
zijn; benadrukt de noodzaak van een zo 
groot mogelijk effect van Europese 
financiering en van de benutting van 
innovatieve financiële instrumenten ter 
financiering van prioritaire Europese 
projecten op het gebied van energie-
infrastructuur;

59. onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is de Europese energie-
infrastructuur te moderniseren en op te 
waarderen, intelligente netwerken te 
ontwikkelen en interconnecties tot stand te 
brengen, die nodig zijn voor de voltooiing 
van de interne energiemarkt, de verhoging 
van de energievoorzieningszekerheid en de 
verwezenlijking van onze energie- en 
klimaatdoelstellingen; is van mening dat op 
dit terrein, vooral om de 
overdrachtscapaciteit te waarborgen,
omvangrijke investeringen ter hoogte van 
1 000 miljard EUR vereist zijn, met 
inbegrip van een nieuwe 
productiecapaciteit en investeringen in 
elektriciteitsnetwerken; benadrukt de 
noodzaak van een zo groot mogelijk effect 
van Europese financiering en van de 
benutting van innovatieve financiële 
instrumenten ter financiering van 
prioritaire Europese projecten op het 
gebied van energie-infrastructuur;

Or. fi

Amendement 591
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59
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Ontwerpresolutie Amendement

59. onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is de Europese energie-
infrastructuur te moderniseren en op te 
waarderen, intelligente netwerken te 
ontwikkelen en interconnecties tot stand te 
brengen, die nodig zijn voor de voltooiing 
van de interne energiemarkt, de verhoging 
van de energievoorzieningszekerheid en de 
verwezenlijking van onze energie- en 
klimaatdoelstellingen; is van mening dat 
op dit terrein omvangrijke investeringen ter 
hoogte van circa 1000 miljard EUR vereist 
zijn; benadrukt de noodzaak van een zo 
groot mogelijk effect van Europese 
financiering en van de benutting van 
innovatieve financiële instrumenten ter 
financiering van prioritaire Europese 
projecten op het gebied van energie-
infrastructuur;

59. onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is de Europese energie-
infrastructuur te moderniseren en op te 
waarderen, intelligente netwerken te 
ontwikkelen en interconnecties tot stand te 
brengen, die nodig zijn voor de voltooiing 
van de interne energiemarkt, de verhoging 
van de energievoorzieningszekerheid en de 
verwezenlijking van onze energie- en 
klimaatdoelstellingen; neemt nota van 
ramingen waaruit blijkt dat op dit terrein 
omvangrijke investeringen ter hoogte van 
circa 1000 miljard euro vereist zijn; 
benadrukt de noodzaak van een zo groot 
mogelijk effect van Europese financiering 
en van de benutting van innovatieve 
financiële instrumenten ter financiering 
van prioritaire Europese projecten op het 
gebied van energie-infrastructuur door de 
aandacht zuiver te richten op snelle 
investeringen in hernieuwbare 
energiebronnen, hoogspanningsleidingen 
binnen de EU, opslagfaciliteiten en 
gedecentraliseerde slimme 
distributienetwerken;

Or. en

Amendement 592
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, Graham 
Watson, namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59

Ontwerpresolutie Amendement

59. onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is de Europese energie-
infrastructuur te moderniseren en op te
waarderen, intelligente netwerken te 
ontwikkelen en interconnecties tot stand te 
brengen, die nodig zijn voor de voltooiing 

59. onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is de Europese energie-
infrastructuur te moderniseren en op te 
waarderen, intelligente netwerken te 
ontwikkelen en interconnecties tot stand te 
brengen, die nodig zijn voor de voltooiing 
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van de interne energiemarkt, de verhoging 
van de energievoorzieningszekerheid en de 
verwezenlijking van onze energie- en 
klimaatdoelstellingen; is van mening dat op 
dit terrein omvangrijke investeringen ter 
hoogte van circa 1 000 miljard EUR vereist 
zijn; benadrukt de noodzaak van een zo 
groot mogelijk effect van Europese 
financiering en van de benutting van 
innovatieve financiële instrumenten ter 
financiering van prioritaire Europese 
projecten op het gebied van energie-
infrastructuur;

van de interne energiemarkt, de verhoging 
van de energievoorzieningszekerheid en de 
verwezenlijking van onze energie- en 
klimaatdoelstellingen; is van mening dat op 
dit terrein omvangrijke investeringen ter 
hoogte van circa 1 000 miljard EUR vereist 
zijn; benadrukt de noodzaak van een zo 
groot mogelijk effect van Europese 
financiering en van de benutting van 
innovatieve financiële instrumenten ter 
financiering van prioritaire Europese 
projecten op het gebied van energie-
infrastructuur; benadrukt dat het nodig is 
een aanzienlijk bedrag uit de begroting 
van de Europese Unie toe te kennen aan 
innovatieve financiële instrumenten op dit 
terrein;

Or. en

Amendement 593
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

59 bis. ziet mogelijkheden voor de 
structuurfondsen om specifieke 
investeringen in de energie-infrastructuur 
te steunen; deze moeten echter wel 
beperkt blijven tot regio's waar om 
politieke en geografische redenen 
markteconomische oplossingen voor de 
energievoorziening zeer beperkt zijn; 
verlangt bovendien dat aan steun uit de 
structuurfondsen altijd de voorwaarde 
wordt verbonden dat een commerciële 
insteek moet worden gekozen en het 
beginsel van gedeelde 
verantwoordelijkheid voor middelen wordt 
nageleefd;

Or. de
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Amendement 594
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

59 ter. benadrukt de noodzaak het effect 
van Europese financiering te 
maximaliseren door een katalyserende rol 
te spelen in het mobiliseren, bundelen en 
aantrekken van openbare en particuliere 
financiële middelen voor infrastructuren 
van Europees belang, waaronder de 
zuidelijke gascorridor en andere routes 
voor de diversificatie van de 
gasvoorziening;

Or. en

Amendement 595
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

59 quater. benadrukt dat de financiering 
van de Trans-Europese energienetwerken 
(TEN-E) zoveel mogelijk voorrang moet 
geven aan projecten op basis van 
hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 596
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Kopje
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Ontwerpresolutie Amendement

Trans-Europese vervoersnetwerken Vervoer en Trans-Europese 
vervoersnetwerken

Or. en

Amendement 597
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias, namens de ALDE-
Fractie

Ontwerpresolutie
Kopje

Ontwerpresolutie Amendement

Trans-Europese vervoersnetwerken Vervoer en Trans-Europese 
vervoersnetwerken

Or. en

Amendement 598
Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Bogusław Liberadzki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

59 quinquies. herinnert eraan dat vervoer 
een steunpilaar is voor de economische en 
sociale activiteit in Europa, dat de 
vervoersector 4,6 % van het bbp van de 
Europese Unie vertegenwoordigt en 9,2 
miljoen personen werk biedt, en dat de 
sector niet alleen communicatie mogelijk 
maakt tussen individuen en 
gemeenschappen en het netwerk verschaft 
dat de groei van intra-Europese handel en 
de voltooiing van de interne markt 
mogelijk maakt, maar ook belangrijk is in 
termen van zijn potentiële bijdrage om 
sociale, economische en territoriale 
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samenhang te waarborgen;

Or. en

Amendement 599
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60

Ontwerpresolutie Amendement

60. is van mening dat de Trans-Europese 
vervoersnetwerken (TEN-T) een 
belangrijke ETW bieden, aangezien deze 
bijdragen aan het wegwerken van 
knelpunten en zorgen voor 
grensoverschrijdende infrastructuur, 
waar de lidstaten in hun eentje niet in 
zouden investeren; is dan ook van mening
dat de TEN-T een hoofdprioriteit moeten 
blijven in het komende MFK;

60. onderstreept dat investeren in een 
doeltreffende grensoverschrijdende 
vervoersinfrastructuur voor Europa van 
cruciaal belang is om zijn 
concurrentievermogen te beschermen en 
de weg te bereiden voor economische 
groei op lange termijn na de crisis, terwijl 
het de Europese industriële en 
technologische groei stimuleert, 
werkgelegenheid een impuls geeft en 
afgelegen EU-regio's aansluit op de rest 
van Europa; is van mening dat het een 
echt Europees kernnetwerk oplevert in 
plaats van een verzameling van nationale 
projecten en dat het de sociale en 
territoriale samenhang moet verbeteren, 
een duurzaam en interoperabel 
vervoerssysteem moet creëren dat gebruik 
maakt van nieuw, groener en 
milieutechnisch efficiënt vervoer om 
klimaatproblemen aan te pakken, en dat 
het veiligheid, gemak en toegankelijkheid 
voor de Europese burger moet verbeteren; 
is van mening dat grensoverschrijdend 
vervoer een hoofdprioriteit moet zijn in het 
komende MFK; evenals de verdere 
ontwikkeling van een gemeenschappelijk 
Europees luchtruim;

Or. en
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Amendement 600
Bogusław Liberadzki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60

Ontwerpresolutie Amendement

60. is van mening dat de Trans-Europese 
vervoersnetwerken (TEN-T) een 
belangrijke ETW bieden, aangezien deze 
bijdragen aan het wegwerken van 
knelpunten en zorgen voor 
grensoverschrijdende infrastructuur, 
waar de lidstaten in hun eentje niet in 
zouden investeren; is dan ook van mening 
dat de TEN-T een hoofdprioriteit moeten 
blijven in het komende MFK;

60. onderstreept dat investeren in een 
doeltreffende grensoverschrijdende 
vervoersinfrastructuur voor Europa van 
cruciaal belang is om zijn 
concurrentievermogen te beschermen en 
de weg te bereiden voor economische 
groei op lange termijn na de crisis, terwijl 
het de Europese industriële en 
technologische groei stimuleert, 
werkgelegenheid een impuls geeft en 
afgelegen EU-regio's aansluit op de rest 
van Europa; het zal de sociale en 
territoriale samenhang verbeteren, een 
duurzaam en interoperabel 
vervoerssysteem creëren dat gebruik 
maakt van nieuw, groener en 
milieutechnisch efficiënt vervoer om 
klimaatproblemen aan te pakken, en 
veiligheid, gemak en toegankelijkheid 
voor de Europese burger verbeteren; met 
de TEN-T kunnen we een 
hulpbronnenefficiënt Europa 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 601
Isabelle Durant, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60

Ontwerpresolutie Amendement

60. is van mening dat de Trans-Europese 
vervoersnetwerken (TEN-T) een 
belangrijke ETW bieden, aangezien deze 
bijdragen aan het wegwerken van 

60. is van mening dat de Trans-Europese 
vervoersnetwerken (TEN-T) een 
belangrijke ETW bieden, aangezien deze 
bijdragen aan het zorgen voor
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knelpunten en zorgen voor 
grensoverschrijdende infrastructuur, waar 
de lidstaten in hun eentje niet in zouden 
investeren; is dan ook van mening dat de 
TEN-T een hoofdprioriteit moeten blijven 
in het komende MFK;

grensoverschrijdende infrastructuur, waar 
de lidstaten in hun eentje niet in zouden 
investeren; is dan ook van mening dat de 
TEN-T een hoofdprioriteit moeten blijven 
in het komende MFK, maar dat de 
financiering van prioritaire projecten 
moet worden herzien aan de hand van de 
vooruitgang in het veld en daarbij moet 
worden geëvalueerd of projecten die tot 
nu toe het leeuwendeel van de financiële 
steun ontvingen nog steeds geloofwaardig 
zijn of het meest relevant om de klimaat-
en energiedoelstellingen van EU 2020 of 
de in het Witboek vervoer van de 
Commissie vermelde veiligheidsdoelen te 
behalen;

Or. en

Amendement 602
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60

Ontwerpresolutie Amendement

60. is van mening dat de Trans-Europese 
vervoersnetwerken (TEN-T) een 
belangrijke ETW bieden, aangezien deze 
bijdragen aan het wegwerken van 
knelpunten en zorgen voor 
grensoverschrijdende infrastructuur, waar 
de lidstaten in hun eentje niet in zouden 
investeren; is dan ook van mening dat de 
TEN-T een hoofdprioriteit moeten blijven 
in het komende MFK;

60. is van mening dat de Trans-Europese 
vervoersnetwerken (TEN-T) een 
belangrijke ETW bieden, aangezien deze 
bijdragen aan de ontwikkeling van een 
efficiënt, multimodaal en omvattend EU-
vervoersnetwerk en aan de aanpak van 
het gebrek aan toegankelijkheid en lage 
interoperabiliteit tussen verschillende 
delen van de EU, het wegwerken van 
knelpunten en zorgen voor 
grensoverschrijdende infrastructuur, waar 
de lidstaten in hun eentje niet in zouden 
investeren; is dan ook van mening dat de 
TEN-T een hoofdprioriteit moeten blijven 
in het komende MFK;

Or. en
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Amendement 603
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60

Ontwerpresolutie Amendement

60. is van mening dat de Trans-Europese 
vervoersnetwerken (TEN-T) een 
belangrijke ETW bieden, aangezien deze 
bijdragen aan het wegwerken van 
knelpunten en zorgen voor 
grensoverschrijdende infrastructuur, waar 
de lidstaten in hun eentje niet in zouden 
investeren; is dan ook van mening dat de 
TEN-T een hoofdprioriteit moeten blijven 
in het komende MFK;

60. is van mening dat de Trans-Europese 
vervoersnetwerken (TEN-T) een 
belangrijke ETW bieden, aangezien deze 
bijdragen aan het wegwerken van 
knelpunten, door het wegnemen van 
fysieke belemmeringen zoals verschillende 
spoorbreedten, en zorgen voor 
grensoverschrijdende infrastructuur, waar 
de lidstaten in hun eentje niet in zouden 
investeren en er tegelijkertijd voor zorgen 
dat regelgevende belemmeringen voor 
mededinging in het spoorwegvervoer 
worden weggenomen; is dan ook van 
mening dat de TEN-T een hoofdprioriteit 
moeten blijven in het komende MFK;

Or. en

Amendement 604
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias, namens de ALDE-
Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60

Ontwerpresolutie Amendement

60. is van mening dat de Trans-Europese 
vervoersnetwerken (TEN-T) een 
belangrijke ETW bieden, aangezien deze 
bijdragen aan het wegwerken van 
knelpunten en zorgen voor 
grensoverschrijdende infrastructuur, waar 
de lidstaten in hun eentje niet in zouden 
investeren; is dan ook van mening dat de 
TEN-T een hoofdprioriteit moeten blijven 
in het komende MFK;

60. is van mening dat de Trans-Europese 
vervoersnetwerken (TEN-T) een 
belangrijke ETW bieden, aangezien deze 
bijdragen aan het wegwerken van 
knelpunten en zorgen voor 
grensoverschrijdende infrastructuur, en het 
gebruik van systemen voor 
verkeersleiding en -informatie verbeteren 
waar de lidstaten in hun eentje niet in 
zouden investeren; is dan ook van mening 
dat de TEN-T een hoofdprioriteit moeten 
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blijven in het komende MFK;

Or. en

Amendement 605
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60

Ontwerpresolutie Amendement

60. is van mening dat de Trans-Europese 
vervoersnetwerken (TEN-T) een 
belangrijke ETW bieden, aangezien deze 
bijdragen aan het wegwerken van 
knelpunten en zorgen voor 
grensoverschrijdende infrastructuur, waar 
de lidstaten in hun eentje niet in zouden 
investeren; is dan ook van mening dat de 
TEN-T een hoofdprioriteit moeten blijven 
in het komende MFK;

60. is van mening dat de Trans-Europese 
vervoersnetwerken (TEN-T) een 
belangrijke ETW bieden, aangezien deze 
bijdragen aan het wegwerken van 
knelpunten en zorgen voor 
grensoverschrijdende infrastructuur, waar 
de lidstaten in hun eentje niet in zouden 
investeren; is dan ook van mening dat de 
TEN-T een prioriteit moeten blijven in het 
komende MFK;

Or. en

Amendement 606
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60 

Ontwerpresolutie Amendement

60. is van mening dat de Trans-Europese 
vervoersnetwerken (TEN-T) een 
belangrijke ETW bieden, aangezien deze 
bijdragen aan het wegwerken van 
knelpunten en zorgen voor 
grensoverschrijdende infrastructuur, waar 
de lidstaten in hun eentje niet in zouden 
investeren; is dan ook van mening dat de 
TEN-T een hoofdprioriteit moeten blijven 
in het komende MFK;

60. is van mening dat de Trans-Europese 
vervoersnetwerken (TEN-T) een 
belangrijke ETW bieden, aangezien deze 
bijdragen aan het wegwerken van 
knelpunten en zorgen voor 
grensoverschrijdende infrastructuur, waar 
de lidstaten in hun eentje niet in zouden 
investeren; is dan ook van mening dat de 
TEN-T, die in handen moeten blijven van 
en aangestuurd moeten blijven worden 
door publieke instanties, een 
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hoofdprioriteit moeten blijven in het 
komende MFK;

Or. pt

Amendement 607
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

60 bis. is van mening dat de 
voorwaardelijkheid moet worden versterkt 
door het opnemen van het "Use-it-or-lose-
it"-beginsel (annulering); wanneer 
toegekende financiering niet is gebruikt, 
blijven de niet-bestede of geannuleerde 
middelen uit fondsen voor vervoer in de 
EU-begroting en worden zij niet 
terugbetaald aan de lidstaten;

Or. en

Amendement 608
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61

Ontwerpresolutie Amendement

61. is van mening dat een verhoging van de 
middelen voor de TEN-T noodzakelijk is, 
naast betere coördinatie tussen de fondsen 
waar de TEN-T gebruik van kunnen maken 
en de cohesiefondsen voor 
vervoersprojecten; is van mening dat 
bedragen uit het Cohesiefonds alleen 
mogen worden besteed wanneer de 
beginselen van het Europees 
vervoersbeleid in acht worden genomen;

61. is van mening dat een verhoging van de 
middelen voor de TEN-T niet noodzakelijk 
is, naast betere coördinatie tussen de 
fondsen waar de TEN-T gebruik van 
kunnen maken en de cohesiefondsen voor 
vervoersprojecten;



PE462.730v02-00 112/127 AM\864018NL.doc

NL

Or. en

Amendement 609
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout, Isabelle Durant

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61

Ontwerpresolutie Amendement

61. is van mening dat een verhoging van
de middelen voor de TEN-T noodzakelijk
is, naast betere coördinatie tussen de 
fondsen waar de TEN-T gebruik van 
kunnen maken en de cohesiefondsen voor 
vervoersprojecten; is van mening dat 
bedragen uit het Cohesiefonds alleen 
mogen worden besteed wanneer de 
beginselen van het Europees 
vervoersbeleid in acht worden genomen; 

61. is van mening dat verbeteringen in de 
besteding van de middelen voor de TEN-T, 
naast betere coördinatie tussen de fondsen 
waar de TEN-T gebruik van kunnen maken 
en de cohesiefondsen voor 
vervoersprojecten, waarbij verplichtingen 
worden opgenomen met betrekking tot 
duurzame ontwikkeling, noodzakelijk zijn;

Or. en

Amendement 610
Isabelle Durant, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61

Ontwerpresolutie Amendement

61. is van mening dat een verhoging van 
de middelen voor de TEN-T noodzakelijk 
is, naast betere coördinatie tussen de 
fondsen waar de TEN-T gebruik van 
kunnen maken en de cohesiefondsen voor 
vervoersprojecten; is van mening dat 
bedragen uit het Cohesiefonds alleen 
mogen worden besteed wanneer de 
beginselen van het Europees
vervoersbeleid in acht worden genomen;

61. is van mening dat de strategische en 
projectbeoordeling moet worden verbeterd 
en het verplicht moet worden gesteld 
haalbare alternatieven in overweging te 
nemen bij de besluitvorming over 
toewijzing van de middelen voor de TEN-
T, dat betere coördinatie tussen de fondsen 
waar de TEN-T gebruik van kunnen maken 
en de cohesiefondsen voor 
vervoersprojecten noodzakelijk is en dat 
bedragen uit deze fondsen alleen mogen 
worden toegekend wanneer bepaalde eisen 
in acht worden genomen, zoals het 
voorkomen van externe kosten, het 
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bijdragen aan een verschuiving naar meer 
duurzame vervoerswijzen, het opstellen 
van een goed duurzaam stedelijk 
mobiliteitsplan wanneer projecten 
verband houden met stedelijke strategieën 
of direct dan wel indirect van invloed zijn 
op stedelijke mobiliteit;

Or. en

Amendement 611
Richard Ashworth

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61

Ontwerpresolutie Amendement

61. is van mening dat een verhoging van de 
middelen voor de TEN-T noodzakelijk is, 
naast betere coördinatie tussen de fondsen 
waar de TEN-T gebruik van kunnen 
maken en de cohesiefondsen voor 
vervoersprojecten; is van mening dat 
bedragen uit het Cohesiefonds alleen 
mogen worden besteed wanneer de
beginselen van het Europees 
vervoersbeleid in acht worden genomen;

61. is van mening dat een verhoging van de 
middelen voor de TEN-T noodzakelijk is, 
naast betere coördinatie tussen de EU en 
de lidstaten en tussen de herziene TEN-T 
richtsnoeren en de strategische 
richtsnoeren voor cohesie van de EU, om 
te zorgen voor samenhang tussen de 
prioriteiten voor fondsen op EU en 
nationaal niveau, in volledige 
overeenstemming met de richtsnoeren en 
derhalve beter gebruik te maken van de 
beschikbare middelen voor financiering 
en de toegevoegde waarde ervan in de 
uitvoering van de EU-doelstellingen te 
vergroten;

Or. en

Amendement 612
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61
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Ontwerpresolutie Amendement

61. is van mening dat een verhoging van 
de middelen voor de TEN-T noodzakelijk 
is, naast betere coördinatie tussen de 
fondsen waar de TEN-T gebruik van 
kunnen maken en de cohesiefondsen voor 
vervoersprojecten; is van mening dat 
bedragen uit het Cohesiefonds alleen 
mogen worden besteed wanneer de 
beginselen van het Europees 
vervoersbeleid in acht worden genomen;

61. is van mening dat voor de financiering 
van de middelen voor de TEN-T een totale 
investering van 500 miljard EUR in de 
periode 2007-2020 vereist is, waarvan 270 
miljard EUR voor de prioritaire assen met 
duidelijke beloften van de lidstaten, naast 
betere coördinatie tussen de fondsen waar 
de TEN-T gebruik van kunnen maken en 
de cohesiefondsen voor vervoersprojecten; 
is van mening dat bedragen uit het 
Cohesiefonds alleen mogen worden 
besteed wanneer de beginselen van het 
Europees vervoersbeleid in acht worden 
genomen ;

Or. en

Amendement 613
Bogusław Liberadzki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61

Ontwerpresolutie Amendement

61. is van mening dat een verhoging van de 
middelen voor de TEN-T noodzakelijk is, 
naast betere coördinatie tussen de fondsen
waar de TEN-T gebruik van kunnen maken 
en de cohesiefondsen voor 
vervoersprojecten; is van mening dat 
bedragen uit het Cohesiefonds alleen 
mogen worden besteed wanneer de 
beginselen van het Europees 
vervoersbeleid in acht worden genomen;

61. is van mening dat een verhoging van de 
middelen voor de TEN-T tot 500 miljard 
EUR in de periode 2007-2020, waarvan 
270 miljard EUR voor de prioritaire assen
noodzakelijk is, naast betere coördinatie 
tussen de fondsen waar de TEN-T gebruik 
van kunnen maken en de cohesiefondsen 
voor vervoersprojecten; is van mening dat 
bedragen uit het Cohesiefonds alleen 
mogen worden besteed wanneer de 
beginselen van het Europees 
vervoersbeleid in acht worden genomen;

Or. en
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Amendement 614
Reimer Böge, Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, László Surján, namens de PPE-
Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61

Ontwerpresolutie Amendement

61. is van mening dat een verhoging van de 
middelen voor de TEN-T noodzakelijk is, 
naast betere coördinatie tussen de fondsen 
waar de TEN-T gebruik van kunnen maken 
en de cohesiefondsen voor 
vervoersprojecten; is van mening dat 
bedragen uit het Cohesiefonds alleen 
mogen worden besteed wanneer de 
beginselen van het Europees 
vervoersbeleid in acht worden genomen;

61. is van mening dat een verhoging van de 
middelen voor de TEN-T noodzakelijk is, 
naast betere coördinatie tussen de fondsen 
waar de TEN-T gebruik van kunnen 
maken, grensoverschrijdende
samenwerking en de cohesiefondsen voor 
vervoersprojecten; onderstreept de rol die 
innovatieve financieringsinstrumenten, 
waaronder publiek-private 
partnerschappen (PPP's) en 
projectobligaties, kunnen spelen in de 
financiering van die projecten; is van 
mening dat bedragen uit het Cohesiefonds 
en overige bijbehorende structuurfondsen 
alleen mogen worden besteed wanneer de 
beginselen van het Europees 
vervoersbeleid in acht worden genomen; is 
tegelijkertijd van mening dat de 
financiering van de TEN-T actief moet 
bijdragen aan de in artikel 174 van het 
VWEU neergelegde doelstellingen van 
economische, sociale en territoriale 
samenhang;

Or. en

Amendement 615
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61

Ontwerpresolutie Amendement

61. is van mening dat een verhoging van de 
middelen voor de TEN-T noodzakelijk is, 
naast betere coördinatie tussen de fondsen 

61. is van mening dat een verhoging van de 
middelen voor de TEN-T noodzakelijk is, 
naast betere coördinatie tussen de fondsen 
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waar de TEN-T gebruik van kunnen maken 
en de cohesiefondsen voor 
vervoersprojecten; is van mening dat 
bedragen uit het Cohesiefonds alleen 
mogen worden besteed wanneer de 
beginselen van het Europees 
vervoersbeleid in acht worden genomen;

waar de TEN-T gebruik van kunnen maken 
en de cohesiefondsen voor 
vervoersprojecten; benadrukt dat er bij de 
voorbereiding van de coördinatie 
rekening moet worden gehouden met de 
standpunten van de regionale besturen die 
TEN-T gebruiken en de steden die als 
knooppunten functioneren; is van mening 
dat bedragen uit het Cohesiefonds alleen 
mogen worden besteed wanneer de 
beginselen van het Europees 
vervoersbeleid in acht worden genomen;

Or. fi

Amendement 616
Mathieu Grosch, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61

Ontwerpresolutie Amendement

61. is van mening dat een verhoging van de 
middelen voor de TEN-T noodzakelijk is, 
naast betere coördinatie tussen de fondsen 
waar de TEN-T gebruik van kunnen maken 
en de cohesiefondsen voor 
vervoersprojecten; is van mening dat 
bedragen uit het Cohesiefonds alleen 
mogen worden besteed wanneer de 
beginselen van het Europees 
vervoersbeleid in acht worden genomen;

61. is van mening dat een verhoging van de 
middelen voor de TEN-T noodzakelijk is, 
naast betere coördinatie tussen de fondsen 
waar de TEN-T gebruik van kunnen maken 
en de fondsen voor vervoersprojecten 
binnen het kader van het cohesiebeleid en 
territoriale samenwerking; is van mening 
dat bedragen uit het Cohesiefonds alleen 
mogen worden besteed wanneer de 
beginselen van het Europees 
vervoersbeleid in acht worden genomen;

Or. en

Amendement 617
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61
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Ontwerpresolutie Amendement

61. is van mening dat een verhoging van de 
middelen voor de TEN-T noodzakelijk is, 
naast betere coördinatie tussen de fondsen 
waar de TEN-T gebruik van kunnen maken 
en de cohesiefondsen voor 
vervoersprojecten; is van mening dat 
bedragen uit het Cohesiefonds alleen 
mogen worden besteed wanneer de 
beginselen van het Europees 
vervoersbeleid in acht worden genomen;

61. is van mening dat een verhoging van de 
middelen voor de TEN-T noodzakelijk is, 
naast betere coördinatie tussen de fondsen 
waar de TEN-T gebruik van kunnen maken 
en de cohesiefondsen voor 
vervoersprojecten; is van mening dat 
bedragen uit het Cohesiefonds alleen 
mogen worden besteed wanneer de 
beginselen van het Europees 
openbaarvervoersbeleid in acht worden 
genomen;

Or. pt

Amendement 618
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61

Ontwerpresolutie Amendement

61. is van mening dat een verhoging van de 
middelen voor de TEN-T noodzakelijk is, 
naast betere coördinatie tussen de fondsen 
waar de TEN-T gebruik van kunnen maken 
en de cohesiefondsen voor 
vervoersprojecten; is van mening dat 
bedragen uit het Cohesiefonds alleen 
mogen worden besteed wanneer de 
beginselen van het Europees 
vervoersbeleid in acht worden genomen;

61. is van mening dat een verhoging van de 
middelen voor de TEN-T noodzakelijk is, 
naast betere coördinatie tussen de fondsen 
waar de TEN-T gebruik van kunnen maken 
en de cohesiefondsen voor 
vervoersprojecten; is van mening dat 
bedragen uit het Cohesiefonds alleen 
mogen worden besteed wanneer de 
beginselen van het Europees 
vervoersbeleid in acht worden genomen; 
met name projecten met een Europese 
toegevoegde waarde en gebaseerd op een 
kosten-batenanalyse moeten prioriteit 
krijgen;

Or. en

Amendement 619
Isabelle Durant, Bas Eickhout
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 61 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

61 bis. wijst voorts op de voordelen van de 
ondersteuning van strategieën en nieuwe 
technologieën voor de vermindering van 
ongevallen (het Europees 
signaleringssysteem voor spoorwegen, 
(ERTMS)), verkeersvermijding, het 
internaliseren van externe kosten, 
vermindering van geluidshinder aan de
bron, immateriële netwerken, beter 
gebruik van de door de bestaande 
infrastructuur geboden capaciteit 
(ERTMS, RIS, ITS, etc.), meer energie-
efficiënte technologieën voor voertuigen, 
of lokaal inkoopbeleid om te zorgen voor 
duurzame aanvoerketens en logistieke 
systemen;

Or. en

Amendement 620
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62

Ontwerpresolutie Amendement

62. verzoekt de Commissie in het bijzonder 
rekening te houden met de noodzaak van 
het verplaatsen van het vracht- en 
personenvervoer naar meer duurzame 
vormen van vervoer, waarbij een efficiënte 
co-modaliteit in acht moet worden 
genomen; is van mening dat bij de 
komende herziening van de TEN-T-
richtsnoeren aandacht moet worden 
besteed aan de interoperabiliteit tussen 
nationale spoorwegstelsels en er 
voorwaarden aan de EU-uitgaven moeten 
worden gesteld om een werkelijk 
gezamenlijk Europees spoorwegbeleid te 

62. verzoekt de Commissie in het bijzonder 
rekening te houden met de noodzaak van 
het verplaatsen van het vracht- en 
personenvervoer naar meer duurzame 
vormen van vervoer, waarbij een efficiënte 
co-modaliteit in acht moet worden 
genomen;
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kunnen verwezenlijken;

Or. en

Amendement 621
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62

Ontwerpresolutie Amendement

62. verzoekt de Commissie in het bijzonder 
rekening te houden met de noodzaak van 
het verplaatsen van het vracht- en 
personenvervoer naar meer duurzame 
vormen van vervoer, waarbij een efficiënte 
co-modaliteit in acht moet worden 
genomen; is van mening dat bij de 
komende herziening van de TEN-T-
richtsnoeren aandacht moet worden
besteed aan de interoperabiliteit tussen 
nationale spoorwegstelsels en er 
voorwaarden aan de EU-uitgaven moeten 
worden gesteld om een werkelijk 
gezamenlijk Europees spoorwegbeleid te 
kunnen verwezenlijken;

62. verzoekt de Commissie in het bijzonder 
rekening te houden met de noodzaak van 
het verplaatsen van het vracht- en 
personenvervoer naar meer duurzame 
vormen van vervoer, waarbij een efficiënte 
co-modaliteit in acht moet worden 
genomen; is van mening dat bij de 
komende herziening van de TEN-T-
richtsnoeren oplossingen moeten worden 
gevonden voor de interoperabiliteit tussen 
nationale alsmede grensoverschrijdende
spoorwegstelsels en er voorwaarden aan de 
EU-uitgaven moeten worden gesteld om 
een werkelijk gezamenlijk Europees 
spoorwegbeleid te kunnen verwezenlijken; 
en dat er moet worden gezorgd voor meer 
gebruik van binnenvaart en kustvaart en 
de ontwikkeling van immateriële 
netwerken en verkeersleidingsystemen;

Or. en

Amendement 622
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias, namens de ALDE-
Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62

Ontwerpresolutie Amendement

62. verzoekt de Commissie in het bijzonder 62. verzoekt de Commissie in het bijzonder 
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rekening te houden met de noodzaak van 
het verplaatsen van het vracht- en 
personenvervoer naar meer duurzame 
vormen van vervoer, waarbij een efficiënte 
co-modaliteit in acht moet worden 
genomen; is van mening dat bij de 
komende herziening van de TEN-T-
richtsnoeren aandacht moet worden 
besteed aan de interoperabiliteit tussen 
nationale spoorwegstelsels en er 
voorwaarden aan de EU-uitgaven moeten 
worden gesteld om een werkelijk 
gezamenlijk Europees spoorwegbeleid te 
kunnen verwezenlijken;

rekening te houden met de noodzaak van 
het verplaatsen van het vracht- en 
personenvervoer naar meer duurzame en 
efficiënte vormen van vervoer, waarbij een 
efficiënte co-modaliteit in acht moet 
worden genomen; is van mening dat bij de 
komende herziening van de TEN-T-
richtsnoeren aandacht moet worden 
besteed aan de interoperabiliteit tussen 
nationale spoorwegstelsels en er 
voorwaarden aan de EU uitgaven moeten 
worden gesteld om een werkelijk 
gezamenlijk Europees spoorwegbeleid te 
kunnen verwezenlijken, en ervoor moet 
worden gezorgd dat meer gebruik wordt 
gemaakt van binnenvaart en kustvaart;

Or. en

Amendement 623
Giovanni La Via, Mario Mauro, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62

Ontwerpresolutie Amendement

62. verzoekt de Commissie in het bijzonder 
rekening te houden met de noodzaak van 
het verplaatsen van het vracht- en 
personenvervoer naar meer duurzame 
vormen van vervoer, waarbij een efficiënte 
co-modaliteit in acht moet worden 
genomen; is van mening dat bij de 
komende herziening van de TEN-T-
richtsnoeren aandacht moet worden 
besteed aan de interoperabiliteit tussen 
nationale spoorwegstelsels en er 
voorwaarden aan de EU-uitgaven moeten 
worden gesteld om een werkelijk 
gezamenlijk Europees spoorwegbeleid te 
kunnen verwezenlijken;

62. verzoekt de Commissie in het bijzonder 
rekening te houden met de noodzaak van 
het verplaatsen van het vracht- en 
personenvervoer naar meer duurzame 
vormen van vervoer, zoals het treinverkeer 
en de binnenvaart, waarbij een efficiënte 
co-modaliteit in acht moet worden 
genomen; is van mening dat bij de 
komende herziening van de TEN-T-
richtsnoeren aandacht moet worden 
besteed aan de interoperabiliteit tussen 
nationale spoorwegstelsels en er 
voorwaarden aan de EU-uitgaven moeten 
worden gesteld om een werkelijk 
gezamenlijk Europees spoorwegbeleid te 
kunnen verwezenlijken;

Or. it
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Amendement 624
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62

Ontwerpresolutie Amendement

62. verzoekt de Commissie in het bijzonder 
rekening te houden met de noodzaak van 
het verplaatsen van het vracht- en 
personenvervoer naar meer duurzame 
vormen van vervoer, waarbij een efficiënte 
co-modaliteit in acht moet worden 
genomen; is van mening dat bij de 
komende herziening van de TEN-T-
richtsnoeren aandacht moet worden 
besteed aan de interoperabiliteit tussen 
nationale spoorwegstelsels en er 
voorwaarden aan de EU-uitgaven moeten 
worden gesteld om een werkelijk 
gezamenlijk Europees spoorwegbeleid te 
kunnen verwezenlijken;

62. verzoekt de Commissie in het bijzonder 
rekening te houden met de noodzaak van 
het verplaatsen van het vracht- en 
personenvervoer naar meer duurzame 
vormen van vervoer, waarbij moet worden 
gelet op de bijzonderheden van de 
lidstaten en een efficiënte co-modaliteit in 
acht moet worden genomen; is van mening 
dat bij de komende herziening van de 
TEN-T-richtsnoeren aandacht moet worden 
besteed aan de interoperabiliteit tussen 
nationale spoorwegstelsels en er 
voorwaarden aan de EU uitgaven moeten 
worden gesteld om een werkelijk 
gezamenlijk Europees spoorwegbeleid te 
kunnen verwezenlijken;

Or. en

Amendement 625
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62

Ontwerpresolutie Amendement

62. verzoekt de Commissie in het bijzonder 
rekening te houden met de noodzaak van 
het verplaatsen van het vracht- en 
personenvervoer naar meer duurzame 
vormen van vervoer, waarbij een efficiënte 
co-modaliteit in acht moet worden 
genomen; is van mening dat bij de 
komende herziening van de TEN-T-
richtsnoeren aandacht moet worden 

62. verzoekt de Commissie in het bijzonder 
rekening te houden met de noodzaak van 
het verplaatsen van het vracht- en 
personenvervoer naar meer duurzame 
vormen van vervoer, waarbij een efficiënte 
co-modaliteit in acht moet worden 
genomen; is van mening dat bij de 
komende herziening van de TEN-T-
richtsnoeren aandacht moet worden 
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besteed aan de interoperabiliteit tussen 
nationale spoorwegstelsels en er 
voorwaarden aan de EU-uitgaven moeten 
worden gesteld om een werkelijk 
gezamenlijk Europees spoorwegbeleid te 
kunnen verwezenlijken;

besteed aan de interoperabiliteit tussen 
nationale spoorwegstelsels en er 
voorwaarden aan de EU uitgaven moeten 
worden gesteld om prioriteit te geven aan 
projecten met een Europese toegevoegde 
waarde en een werkelijk gezamenlijk 
Europees spoorwegbeleid te kunnen 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 626
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62

Ontwerpresolutie Amendement

62. verzoekt de Commissie in het bijzonder 
rekening te houden met de noodzaak van 
het verplaatsen van het vracht- en 
personenvervoer naar meer duurzame 
vormen van vervoer, waarbij een efficiënte 
co-modaliteit in acht moet worden 
genomen; is van mening dat bij de 
komende herziening van de TEN-T-
richtsnoeren aandacht moet worden 
besteed aan de interoperabiliteit tussen 
nationale spoorwegstelsels en er 
voorwaarden aan de EU-uitgaven moeten 
worden gesteld om een werkelijk 
gezamenlijk Europees spoorwegbeleid te 
kunnen verwezenlijken;

62. verzoekt de Commissie in het bijzonder 
rekening te houden met de noodzaak van 
het verplaatsen van het vracht- en 
personenvervoer naar meer duurzame 
vormen van vervoer, waarbij een efficiënte 
co-modaliteit in acht moet worden 
genomen; is van mening dat bij de 
komende herziening van de TEN-T-
richtsnoeren aandacht moet worden 
besteed aan de interoperabiliteit tussen 
nationale spoorwegstelsels en er 
voorwaarden aan de EU-uitgaven moeten 
worden gesteld om een werkelijk 
gezamenlijk Europees spoorwegbeleid te 
kunnen verwezenlijken, dat gebaseerd is 
op openbaarvervoersystemen;

Or. pt

Amendement 627
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

62 bis. benadrukt dat de financiering van 
de TEN-T zo veel mogelijk prioriteit moet 
geven aan koolstofarm vervoer;

Or. en

Amendement 628
Reimer Böge, Carlo Fidanza, Luis de Grandes Pascual, Marietta Giannakou, Ioannis 
Kasoulides, Giovanni La Via, namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Toerisme
62 ter. herinnert eraan dat toerisme op 
grond van het Verdrag van Lissabon een 
nieuwe bevoegdheid van de EU is, 
hetgeen derhalve ook in het komende 
MFK naar voren moet komen; benadrukt 
het belang van de bijdrage van toerisme 
aan de Europese economie en is van 
mening dat de Europese strategie voor 
toerisme gericht moet zijn op de 
verbetering van het 
concurrentievermogen van de sector en 
moet worden ondersteund met voldoende 
financiële middelen in de komende 
periode;

Or. en

Amendement 629
Reimer Böge, Marietta Giannakou, Ioannis Kasoulides, namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

Maritiem beleid
62 quater. overweegt dat het geïntegreerd 
maritiem beleid moet worden voortgezet 
en moet zijn gericht op de aanpak van de 
uitdagingen waarmee kustgebieden en 
zeebekkens worden geconfronteerd, door 
"blauwe groei" en een duurzame 
maritieme economie in de lijn van de 
Europa 2020-strategie te ondersteunen; 
verzoekt de EU haar inspanningen ter 
ondersteuning van een ambitieus 
maritiem beleid, waarmee de Unie haar 
positie in deze strategische sector kan 
verstevigen, te vergroten; benadrukt dat 
voor dit beleid voldoende 
begrotingsmiddelen beschikbaar moeten 
worden gesteld;

Or. en

Amendement 630
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

62 quinquies. erkent de cruciale rol die de 
zee en de oceanen in toenemende mate 
spelen bij de toekomstige wereldwijde 
economische groei; vraagt daarom dat de 
Europese inspanningen op dit gebied 
worden opgevoerd, in het kader van een 
geïntegreerd maritiem beleid dat Europa 
in staat stelt te concurreren met andere 
grote wereldmachten in deze strategische 
sector;

Or. fr
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Amendement 631
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Kopje

Ontwerpresolutie Amendement

Cohesie voor groei en werkgelegenheid Economische, sociale en territoriale 
samenhang

Or. en

Amendement 632
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Kopje

Ontwerpresolutie Amendement

Cohesie voor groei en werkgelegenheid Sociale en territoriale cohesie om groei en 
werkgelegenheid veilig te stellen

Or. de

Amendement 633
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Kopje

Ontwerpresolutie Amendement

Cohesie voor groei en werkgelegenheid Cohesie voor sociale integratie, 
werkgelegenheid en groei

Or. en

Amendement 634
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, namens de S&D-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 62 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Cohesie voor groei en werkgelegenheid

62 sexies. herinnert eraan dat het 
cohesiebeleid met de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon en de 
verankering van territoriale cohesie 
hierin belangrijker is geworden en dat een 
sterk cohesiebeleid de voorwaarde is voor 
een geslaagd gemeenschappelijk optreden 
van de EU.

Or. en

Amendement 635
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

62 septies. benadrukt dat de Europese 
begroting de doelstellingen uit de 
verdragen, zoals sociale, economische en 
territoriale cohesie moet ondersteunen;

Or. pl

Amendement 636
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Cohesie voor groei en werkgelegenheid

62 octies. is van mening dat het 
cohesiebeleid niet ondergeschikt is aan de 
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Europa 2020-strategie, aangezien het in 
ruime mate bijdraagt aan het behalen van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie; is van mening dat een 
deugdelijk autonoom cohesiebeleid 
voorwaarde is voor een geslaagd 
gemeenschappelijk optreden van de EU 
aangezien het bijdraagt aan de 
vermindering van ongelijkheden op 
nationaal en plaatselijk niveau en het 
mogelijk maakt strategische doelen en 
plaatselijke behoeften in het veld te 
consolideren; benadrukt dat het 
cohesiebeleid met zijn horizontale 
karakter bijdraagt aan alle doelstellingen 
van Europa 2020 en dat dit naar voren 
moet komen in de structuur van het 
meerjarig financieel kader na 2013;

Or. en


