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Amendement 201
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 202
Reimer Böge

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. onderstreept dat een 
prioriteitenstelling van de EU-uitgaven, 
samen met een efficiënt en effectief 
uitgavenbeleid en een daadwerkelijke 
benutting van het synergiepotentieel, het 
mogelijk zal maken besparingen te 
verwezenlijken tot 5% op alle gebieden 
van de EU-begroting zonder afbreuk te 
doen aan de effectiviteit of de kwaliteit 
van het communautair beleid; geeft steun 
aan een haircut tenzij de hoogste mate 
van Europese toegevoegde waarde is 
aangetoond; benadrukt dat de met de 
haircut bespaarde middelen opnieuw 
ingezet moeten worden in sectoren waarin 
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sprake is van de hoogste mate van 
Europese toegevoegde waarde met extra 
financiële behoeften; 

Or. en

Amendement 203
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 quater. neemt nota van de 
haalbaarheidsstudie met betrekking tot 
genderbudgettering op EU-niveau, waarin 
wordt geconcludeerd dat methoden van 
genderbudgettering moeten worden 
geïntroduceerd in de planningsfase van 
het MFK en in de daaropvolgende fase 
van begrotingsuitvoering en -monitoring; 
onderstreept dat genderbewuste 
budgettering het EU-uitgavenbeleid 
effectiever zal maken; verzoekt de 
Commissie om ervoor te zorgen dat het 
voorstel voor het volgend MFK 
gendergevoelig is wat zowel de 
ontvangsten als de uitgaven betreft, en 
een procedure voor te stellen om 
methoden van genderbudgettering te 
introduceren in de opzet en het beheer 
van programma´s en activiteiten na 2013; 

Or. en

Amendement 204
Reimer Böge, Alain Lamassoure namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

17 quinquies. herinnert aan het vaste 
standpunt van het Europees Parlement 
ten aanzien van de noodzaak de 
financiering van alle Europese 
beleidsvormen binnen de EU-begroting te 
houden; onderstreept daarom dat alle 
begrotingsinstrumenten die parallel aan 
de EU-begroting worden ingezet, zoals het 
EOF of de door de Europese Raad in 
januari 2010 besloten snelle start-
financiering voor de ontwikkelingslanden 
om klimaatverandering te bestrijden, in de 
EU-begroting opgenomen moeten worden 
om een maximaal hefboomeffect van de 
communautaire middelen te bereiken;

Or. en

Amendement 205
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 sexies. onderstreept dat het 
harmonisatieniveau van de statistische 
instrumenten in Europa onvoldoende is; 
acht het noodzakelijk om, met name via 
Eurostat, de harmonisatie van de 
nationale statistische apparaten te 
versterken; 

Or. fr

Amendement 206
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 septies (nieuw)



PE462.729v03-00 6/133 AM\864450NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

17 septies. herinnert eraan dat de 
financiële crisis, de recente 
ontwikkelingen in de Arabische wereld en 
de aardbeving en de toestand van de 
kerncentrale in Japan duidelijk hebben 
aangetoond dat de EU in staat moet zijn 
om op onvoorziene gebeurtenissen te 
reageren; om de EU daartoe in staat te 
stellen moet de flexibiliteit van de EU-
begroting worden vergroot;

Or. en

Amendement 207
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Kopje

Ontwerpresolutie Amendement

De begroting gebruiken als hefboom voor 
investeringen

Schrappen

Or. en

Amendement 208
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat, tegen de 
achtergrond van strenge beperkingen van 
de overheidsuitgaven, het aantrekken van 
aanvullend kapitaal van cruciaal belang 
is om de aanzienlijke investeringen te 
kunnen verwezenlijken die nodig zijn om 
de beleidsdoelstellingen van Europa 2020 

Schrappen
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te verwezenlijken; benadrukt in het 
bijzonder dat de effecten van de EU 
financiering moeten worden 
gemaximaliseerd door het mobiliseren, 
samenvoegen en stimuleren van openbare 
en particuliere financieringsbronnen voor 
infrastructuren en grote projecten van 
Europees belang;

Or. en

Amendement 209
Eider Gardiazábal Rubial, Ivailo Kalfin, Göran Färm namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat, tegen de 
achtergrond van strenge beperkingen van 
de overheidsuitgaven, het aantrekken van 
aanvullend kapitaal van cruciaal belang is 
om de aanzienlijke investeringen te kunnen 
verwezenlijken die nodig zijn om de 
beleidsdoelstellingen van Europa 2020 te 
verwezenlijken; benadrukt in het bijzonder 
dat de effecten van de EU-financiering 
moeten worden gemaximaliseerd door het 
mobiliseren, samenvoegen en stimuleren 
van openbare en particuliere 
financieringsbronnen voor infrastructuren 
en grote projecten van Europees belang;

18. is van mening dat het aantrekken van 
aanvullend kapitaal van cruciaal belang is 
om de aanzienlijke investeringen te kunnen 
verwezenlijken die nodig zijn om de 
beleidsdoelstellingen van Europa 2020 te 
verwezenlijken; benadrukt in het bijzonder 
dat de effecten van de EU-financiering 
moeten worden gemaximaliseerd door het 
mobiliseren, samenvoegen en stimuleren 
van openbare en particuliere 
financieringsbronnen voor infrastructuren 
en grote projecten van Europees belang;

Or. en

Amendement 210
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat, tegen de achtergrond 
van strenge beperkingen van de 
overheidsuitgaven, het aantrekken van 
aanvullend kapitaal van cruciaal belang is
om de aanzienlijke investeringen te kunnen 
verwezenlijken die nodig zijn om de 
beleidsdoelstellingen van Europa 2020 te 
verwezenlijken; benadrukt in het bijzonder 
dat de effecten van de EU-financiering 
moeten worden gemaximaliseerd door het 
mobiliseren, samenvoegen en stimuleren 
van openbare en particuliere 
financieringsbronnen voor infrastructuren 
en grote projecten van Europees belang;

18. is van mening dat, tegen de achtergrond 
van strenge beperkingen van de 
overheidsuitgaven, het aantrekken van 
aanvullend kapitaal noodzakelijk kan 
blijken te zijn om de aanzienlijke 
investeringen te kunnen verwezenlijken die 
nodig zijn om de beleidsdoelstellingen van 
Europa 2020 te verwezenlijken; benadrukt 
in het bijzonder dat de effecten van de 
EU-financiering moeten worden 
gemaximaliseerd door het mobiliseren, 
samenvoegen en stimuleren van openbare 
en particuliere financieringsbronnen voor 
infrastructuren en grote projecten van 
Europees belang;

Or. en

Amendement 211
Herbert Reul, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat, tegen de achtergrond 
van strenge beperkingen van de 
overheidsuitgaven, het aantrekken van 
aanvullend kapitaal van cruciaal belang is 
om de aanzienlijke investeringen te kunnen 
verwezenlijken die nodig zijn om de 
beleidsdoelstellingen van Europa 2020 te 
verwezenlijken; benadrukt in het bijzonder 
dat de effecten van de EU-financiering 
moeten worden gemaximaliseerd door het 
mobiliseren, samenvoegen en stimuleren 
van openbare en particuliere 
financieringsbronnen voor infrastructuren 
en grote projecten van Europees belang;

18. is van mening dat, tegen de achtergrond 
van strenge beperkingen van de 
overheidsuitgaven, het aantrekken van 
aanvullend kapitaal van cruciaal belang is 
om de aanzienlijke investeringen te kunnen 
verwezenlijken die nodig zijn om de 
beleidsdoelstellingen van Europa 2020 te 
verwezenlijken; benadrukt in het bijzonder 
dat de effecten van de EU-financiering 
moeten worden gemaximaliseerd door het 
mobiliseren, samenvoegen en stimuleren 
van openbare en particuliere 
financieringsbronnen voor infrastructuren 
en grote projecten van Europees belang, 
zonder daarbij, bijvoorbeeld door het 
afdekken van commerciële risico's, de 
concurrentie blijvend te verstoren;
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Or. de

Amendement 212
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Christian Ehler, 
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat, tegen de achtergrond 
van strenge beperkingen van de 
overheidsuitgaven, het aantrekken van 
aanvullend kapitaal van cruciaal belang is 
om de aanzienlijke investeringen te kunnen 
verwezenlijken die nodig zijn om de 
beleidsdoelstellingen van Europa 2020 te 
verwezenlijken; benadrukt in het bijzonder 
dat de effecten van de EU-financiering 
moeten worden gemaximaliseerd door het 
mobiliseren, samenvoegen en stimuleren 
van openbare en particuliere 
financieringsbronnen voor infrastructuren 
en grote projecten van Europees belang;

18. is van mening dat, tegen de achtergrond 
van strenge beperkingen van de 
overheidsuitgaven, het aantrekken van 
aanvullend kapitaal van cruciaal belang is 
om de aanzienlijke investeringen te kunnen 
verwezenlijken die nodig zijn om de 
beleidsdoelstellingen van Europa 2020 te 
verwezenlijken; benadrukt in het bijzonder 
dat de effecten van de EU-financiering 
moeten worden gemaximaliseerd door het 
mobiliseren, samenvoegen en stimuleren 
van openbare en particuliere 
financieringsbronnen voor infrastructuren 
en grote projecten van Europees belang 
zonder evenwel de concurrentie in gevaar 
te brengen;

Or. en

Amendement 213
Reimer Böge, Danuta Maria Hübner namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. roept de Commissie op om een 
voorstel te doen voor een methodologie en 
een faciliteit waarmee het kader van de 
EU-begroting kan worden gebruikt om de 
uit verschillende middelenbronnen 
afkomstige financiering van 
beleidsterreinen met een hoge prioriteit 
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voor de EU te coördineren; 

Or. en

Amendement 214
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. herinnert eraan dat bepaalde 
investeringen inherent kosteneffectief 
zijn, zoals investeringen in energie-
efficiëntie en –besparingen, en aldus 
begrotingsmiddelen vrijmaken voor 
andere prioriteiten op EU- en nationaal 
niveau; dringt erop aan dat deze inherent 
kosteneffectieve investeringen prioriteit 
krijgen; 

Or. en

Amendement 215
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wijst op de opkomst sinds de jaren '90 
van geïnstitutionaliseerde publiek-private 
partnerschappen (PPP's) in de Unie, onder 
meer in de vervoerssector en op het gebied 
van openbare gebouwen en installaties en 
het milieu, als vormen van samenwerking 
tussen overheden en de particuliere sector, 
gericht op een betere verwezenlijking van 
infrastructuur en strategische openbare 
diensten; maakt zich echter zorgen over het 
probleem van voorwaardelijke 
verplichtingen en de economische en 

19. is bezorgd over de opkomst sinds de 
jaren '90 van geïnstitutionaliseerde 
publiek-private partnerschappen (PPP's) in 
de Unie, onder meer in de vervoerssector 
en op het gebied van openbare gebouwen 
en installaties en het milieu, als vormen 
van samenwerking tussen overheden en de 
particuliere sector, gericht op een betere 
verwezenlijking van infrastructuur en 
strategische openbare diensten; maakt zich 
echter in het bijzonder zorgen over het 
probleem van voorwaardelijke 
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sociale kosten die mislukte PPP's met zich 
meebrengen;

verplichtingen en de economische en 
sociale kosten die PPP's met zich 
meebrengen;

Or. en

Amendement 216
Giovanni La Via, Mario Mauro, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wijst op de opkomst sinds de jaren '90 
van geïnstitutionaliseerde publiek-private 
partnerschappen (PPP's) in de Unie, onder 
meer in de vervoerssector en op het gebied 
van openbare gebouwen en installaties en 
het milieu, als vormen van samenwerking 
tussen overheden en de particuliere sector, 
gericht op een betere verwezenlijking van 
infrastructuur en strategische openbare 
diensten; maakt zich echter zorgen over 
het probleem van voorwaardelijke 
verplichtingen en de economische en 
sociale kosten die mislukte PPP's met zich 
meebrengen;

19. wijst op de opkomst sinds de jaren '90 
van geïnstitutionaliseerde publiek-private 
partnerschappen (PPP's) in de Unie, onder 
meer in de vervoerssector en op het gebied 
van openbare gebouwen en installaties en 
het milieu, als vormen van samenwerking 
tussen overheden en de particuliere sector, 
gericht op een betere verwezenlijking van
infrastructuur en strategische openbare 
diensten; hoewel er in het verleden 
negatieve ervaringen zijn geweest met 
PPP's, zijn deze essentieel voor de aanleg 
van Europese infrastructuur en het 
economisch herstel;

Or. it

Amendement 217
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wijst op de opkomst sinds de jaren '90 
van geïnstitutionaliseerde publiek-private 
partnerschappen (PPP's) in de Unie, onder 
meer in de vervoerssector en op het gebied 
van openbare gebouwen en installaties en 

19. wijst op de opkomst sinds de jaren '90 
van geïnstitutionaliseerde publiek-private 
partnerschappen (PPP's) in de Unie, onder 
meer in de vervoerssector en op het gebied 
van openbare gebouwen en installaties en 
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het milieu, als vormen van samenwerking 
tussen overheden en de particuliere sector, 
gericht op een betere verwezenlijking van 
infrastructuur en strategische openbare 
diensten; maakt zich echter zorgen over het 
probleem van voorwaardelijke 
verplichtingen en de economische en 
sociale kosten die mislukte PPP's met zich 
meebrengen;

het milieu, als vormen van samenwerking 
tussen overheden en de particuliere sector, 
gericht op een betere verwezenlijking van 
infrastructuur en strategische openbare 
diensten; is van mening dat de PPP's de 
inkrimping van de overheidsfinanciën 
doeltreffend kunnen compenseren; maakt 
zich echter zorgen over het probleem van 
voorwaardelijke verplichtingen en de 
economische en sociale kosten die mislukte 
PPP's met zich meebrengen;

Or. fr

Amendement 218
Reimer Böge namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wijst op de opkomst sinds de jaren '90 
van geïnstitutionaliseerde publiek-private 
partnerschappen (PPP's) in de Unie, onder 
meer in de vervoerssector en op het gebied 
van openbare gebouwen en installaties en 
het milieu, als vormen van samenwerking 
tussen overheden en de particuliere sector, 
gericht op een betere verwezenlijking van 
infrastructuur en strategische openbare 
diensten; maakt zich echter zorgen over het 
probleem van voorwaardelijke 
verplichtingen en de economische en 
sociale kosten die mislukte PPP's met zich 
meebrengen;

19. wijst op de opkomst sinds de jaren '90 
van geïnstitutionaliseerde publiek-private 
partnerschappen (PPP's) in de Unie, onder 
meer in de vervoerssector en op het gebied 
van openbare gebouwen en installaties en 
het milieu, als vormen van samenwerking 
tussen overheden en de particuliere sector, 
gericht op een betere verwezenlijking van 
infrastructuur en strategische openbare 
diensten; maakt zich echter zorgen over 
een aantal bestaande problemen die PPP's 
met zich meebrengen;

Or. en

Amendement 219
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. wijst op de opkomst sinds de jaren '90 
van geïnstitutionaliseerde publiek-private 
partnerschappen (PPP's) in de Unie, onder 
meer in de vervoerssector en op het gebied 
van openbare gebouwen en installaties en 
het milieu, als vormen van samenwerking 
tussen overheden en de particuliere sector, 
gericht op een betere verwezenlijking van 
infrastructuur en strategische openbare 
diensten; maakt zich echter zorgen over het 
probleem van voorwaardelijke 
verplichtingen en de economische en 
sociale kosten die mislukte PPP's met zich 
meebrengen;

19. wijst op de opkomst sinds de jaren '90 
van geïnstitutionaliseerde publiek-private 
partnerschappen (PPP's) in de Unie, onder 
meer in de vervoerssector en op het gebied 
van openbare gebouwen en installaties en 
het milieu, als vormen van samenwerking 
tussen overheden en de particuliere sector, 
gericht op een betere verwezenlijking van 
infrastructuur en strategische openbare 
diensten; maakt zich echter zorgen over het 
probleem van voorwaardelijke 
verplichtingen en de economische en 
sociale kosten die mislukte PPP's met zich 
meebrengen; raadt daarom dit soort van 
associaties af daar uiteindelijk altijd de 
belastingbetaler de rekening betaalt; 

Or. en

Amendement 220
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. neemt nota van de eerdere, over het 
algemeen positieve, ervaringen met het 
gebruik van innovatieve financiële 
instrumenten, waaronder het combineren 
van subsidies en leningen en mechanismen 
met gedeeld risico, zoals het 
leninggarantie-instrument voor TEN-
vervoersprojecten (LGTT), de 
risicodelende financieringsfaciliteit (RSFF) 
en de instrumenten van het cohesiebeleid 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS and 
JASMINE), teneinde een specifiek 
beleidsdoel te bereiken; is van mening dat 
de Unie actie moet ondernemen om het 
stelsel van innovatieve financiering uit te 
breiden, na een zorgvuldige beoordeling 

20. neemt nota van de eerdere ervaringen 
met het gebruik van innovatieve financiële 
instrumenten, waaronder het combineren 
van subsidies en leningen en mechanismen 
met gedeeld risico, zoals het 
leninggarantie-instrument voor TEN-
vervoersprojecten (LGTT), de 
risicodelende financieringsfaciliteit (RSFF) 
en de instrumenten van het cohesiebeleid 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS and 
JASMINE), teneinde een specifiek 
beleidsdoel te bereiken;
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van de behoefte aan publieke en 
particuliere investeringen; roept derhalve 
op tot een aanzienlijke versterking van het 
regelgevend, budgettair en operationeel 
kader van deze mechanismen, teneinde de 
doeltreffendheid ervan te waarborgen 
voor wat betreft de facilitering van 
investeringen en een juist gebruik van 
EU-middelen, en teneinde een adequate 
controle, verslaglegging en 
verantwoording te waarborgen;

Or. en

Amendement 221
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. neemt nota van de eerdere, over het 
algemeen positieve, ervaringen met het 
gebruik van innovatieve financiële 
instrumenten, waaronder het combineren 
van subsidies en leningen en mechanismen 
met gedeeld risico, zoals het 
leninggarantie-instrument voor TEN-
vervoersprojecten (LGTT), de 
risicodelende financieringsfaciliteit (RSFF) 
en de instrumenten van het cohesiebeleid 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS and 
JASMINE), teneinde een specifiek 
beleidsdoel te bereiken; is van mening dat 
de Unie actie moet ondernemen om het 
stelsel van innovatieve financiering uit te 
breiden, na een zorgvuldige beoordeling 
van de behoefte aan publieke en 
particuliere investeringen; roept derhalve 
op tot een aanzienlijke versterking van het 
regelgevend, budgettair en operationeel 
kader van deze mechanismen, teneinde de 
doeltreffendheid ervan te waarborgen 
voor wat betreft de facilitering van 
investeringen en een juist gebruik van 

20. neemt nota van de eerdere, over het 
algemeen positieve, ervaringen met het 
gebruik van innovatieve financiële 
instrumenten, waaronder het combineren 
van subsidies en leningen en mechanismen 
met gedeeld risico, zoals het 
leninggarantie-instrument voor TEN-
vervoersprojecten (LGTT), de 
risicodelende financieringsfaciliteit (RSFF) 
en de instrumenten van het cohesiebeleid 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS and 
JASMINE), teneinde een specifiek 
beleidsdoel te bereiken; is van mening dat 
de Unie actie moet ondernemen om het 
stelsel van innovatieve financiering uit te 
breiden, met name door middel van euro-
obligaties en projectobligaties, na een 
zorgvuldige beoordeling van de behoefte 
aan publieke en particuliere investeringen; 
roept derhalve op tot een aanzienlijke 
versterking van het regelgevend, budgettair 
en operationeel kader van deze 
mechanismen;
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EU-middelen, en teneinde een adequate 
controle, verslaglegging en 
verantwoording te waarborgen;

Or. en

Amendement 222
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. neemt nota van de eerdere, over het 
algemeen positieve, ervaringen met het 
gebruik van innovatieve financiële 
instrumenten, waaronder het combineren 
van subsidies en leningen en mechanismen 
met gedeeld risico, zoals het 
leninggarantie-instrument voor TEN-
vervoersprojecten (LGTT), de 
risicodelende financieringsfaciliteit (RSFF) 
en de instrumenten van het cohesiebeleid 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS and 
JASMINE), teneinde een specifiek 
beleidsdoel te bereiken; is van mening dat 
de Unie actie moet ondernemen om het 
stelsel van innovatieve financiering uit te 
breiden, na een zorgvuldige beoordeling 
van de behoefte aan publieke en 
particuliere investeringen; roept derhalve 
op tot een aanzienlijke versterking van het 
regelgevend, budgettair en operationeel 
kader van deze mechanismen, teneinde de 
doeltreffendheid ervan te waarborgen voor 
wat betreft de facilitering van investeringen 
en een juist gebruik van EU-middelen, en 
teneinde een adequate controle, 
verslaglegging en verantwoording te 
waarborgen;

20. neemt nota van de eerdere, over het 
algemeen positieve, ervaringen met het 
gebruik van innovatieve financiële 
instrumenten, waaronder het combineren 
van subsidies en leningen en mechanismen 
met gedeeld risico, zoals het 
leninggarantie-instrument voor TEN-
vervoersprojecten (LGTT), de 
risicodelende financieringsfaciliteit (RSFF) 
en de instrumenten van het cohesiebeleid 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS and 
JASMINE), teneinde een specifiek 
beleidsdoel te bereiken; is van mening dat 
de Unie de stelsels van innovatieve 
financiering moet onderwerpen aan 
gedetailleerd onderzoek, na een 
zorgvuldige beoordeling van de behoefte 
aan publieke en particuliere investeringen; 
roept derhalve op tot een aanzienlijke 
versterking van het regelgevend, budgettair 
en operationeel kader van deze 
mechanismen, teneinde de doeltreffendheid 
ervan te waarborgen voor wat betreft de 
facilitering van investeringen en een juist 
gebruik van EU-middelen, en teneinde een 
adequate controle, verslaglegging en 
verantwoording te waarborgen;

Or. en
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Amendement 223
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Marit Paulsen, Giommaria Uggias, 
namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. neemt nota van de eerdere, over het 
algemeen positieve, ervaringen met het 
gebruik van innovatieve financiële 
instrumenten, waaronder het combineren 
van subsidies en leningen en mechanismen 
met gedeeld risico, zoals het 
leninggarantie-instrument voor TEN-
vervoersprojecten (LGTT), de 
risicodelende financieringsfaciliteit (RSFF) 
en de instrumenten van het cohesiebeleid 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS and 
JASMINE), teneinde een specifiek 
beleidsdoel te bereiken; is van mening dat 
de Unie actie moet ondernemen om het 
stelsel van innovatieve financiering uit te 
breiden, na een zorgvuldige beoordeling 
van de behoefte aan publieke en 
particuliere investeringen; roept derhalve 
op tot een aanzienlijke versterking van het 
regelgevend, budgettair en operationeel 
kader van deze mechanismen, teneinde de 
doeltreffendheid ervan te waarborgen voor 
wat betreft de facilitering van investeringen 
en een juist gebruik van EU-middelen, en 
teneinde een adequate controle, 
verslaglegging en verantwoording te 
waarborgen;

20. neemt nota van de eerdere, over het 
algemeen positieve, ervaringen met het 
gebruik van innovatieve financiële 
instrumenten, waaronder het combineren 
van subsidies en leningen en mechanismen 
met gedeeld risico, zoals het 
leninggarantie-instrument voor TEN-
vervoersprojecten (LGTT), de 
risicodelende financieringsfaciliteit (RSFF) 
en de instrumenten van het cohesiebeleid 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS and 
JASMINE), teneinde een specifiek 
beleidsdoel te bereiken; is van mening dat 
de Unie actie moet ondernemen om het 
stelsel van innovatieve financiering uit te 
breiden, na een zorgvuldige beoordeling 
van de behoefte aan publieke en 
particuliere investeringen en roept de 
lidstaten op ervoor te zorgen dat hun 
nationaal rechtskader de 
tenuitvoerlegging van deze en andere, 
soortgelijke stelsels mogelijk maakt; roept 
derhalve op tot een aanzienlijke versterking 
van het regelgevend, budgettair en 
operationeel kader van deze mechanismen, 
teneinde de doeltreffendheid ervan te 
waarborgen voor wat betreft de facilitering 
van investeringen en een juist gebruik van 
EU-middelen, en teneinde een adequate 
controle, verslaglegging en verantwoording 
te waarborgen;

Or. en

Amendement 224
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. neemt nota van de eerdere, over het 
algemeen positieve, ervaringen met het 
gebruik van innovatieve financiële 
instrumenten, waaronder het combineren 
van subsidies en leningen en mechanismen 
met gedeeld risico, zoals het 
leninggarantie-instrument voor TEN-
vervoersprojecten (LGTT), de 
risicodelende financieringsfaciliteit (RSFF) 
en de instrumenten van het cohesiebeleid 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS and 
JASMINE), teneinde een specifiek 
beleidsdoel te bereiken; is van mening dat 
de Unie actie moet ondernemen om het 
stelsel van innovatieve financiering uit te 
breiden, na een zorgvuldige beoordeling 
van de behoefte aan publieke en 
particuliere investeringen; roept derhalve 
op tot een aanzienlijke versterking van het 
regelgevend, budgettair en operationeel 
kader van deze mechanismen, teneinde de 
doeltreffendheid ervan te waarborgen voor 
wat betreft de facilitering van investeringen 
en een juist gebruik van EU-middelen, en 
teneinde een adequate controle, 
verslaglegging en verantwoording te 
waarborgen;

20. neemt nota van de eerdere, over het 
algemeen positieve, ervaringen met het 
gebruik van innovatieve financiële 
instrumenten, waaronder het combineren 
van subsidies en leningen en mechanismen 
met gedeeld risico, zoals het 
leninggarantie-instrument voor TEN-
vervoersprojecten (LGTT), de 
risicodelende financieringsfaciliteit (RSFF) 
en de instrumenten van het cohesiebeleid 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS and 
JASMINE), teneinde een specifiek 
beleidsdoel te bereiken; is van mening dat 
de Unie actie moet ondernemen om het 
stelsel van innovatieve financiering uit te 
breiden, na een zorgvuldige beoordeling 
van de behoefte aan publieke en 
particuliere investeringen en roept de 
lidstaten op ervoor te zorgen dat hun 
nationaal rechtskader de 
tenuitvoerlegging van deze stelsels 
mogelijk maakt; roept derhalve op tot een 
aanzienlijke versterking van het 
regelgevend, budgettair en operationeel 
kader van deze mechanismen, teneinde de 
doeltreffendheid ervan te waarborgen voor 
wat betreft de facilitering van investeringen 
en een juist gebruik van EU-middelen, en 
teneinde een adequate controle, 
verslaglegging en verantwoording te 
waarborgen; 

Or. en

Amendement 225
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. neemt nota van de eerdere, over het 
algemeen positieve, ervaringen met het 
gebruik van innovatieve financiële 
instrumenten, waaronder het combineren 
van subsidies en leningen en mechanismen 
met gedeeld risico, zoals het 
leninggarantie-instrument voor TEN-
vervoersprojecten (LGTT), de 
risicodelende financieringsfaciliteit (RSFF) 
en de instrumenten van het cohesiebeleid 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS and 
JASMINE), teneinde een specifiek 
beleidsdoel te bereiken; is van mening dat 
de Unie actie moet ondernemen om het 
stelsel van innovatieve financiering uit te 
breiden, na een zorgvuldige beoordeling 
van de behoefte aan publieke en 
particuliere investeringen; roept derhalve 
op tot een aanzienlijke versterking van het 
regelgevend, budgettair en operationeel 
kader van deze mechanismen, teneinde de 
doeltreffendheid ervan te waarborgen voor 
wat betreft de facilitering van investeringen 
en een juist gebruik van EU-middelen, en 
teneinde een adequate controle, 
verslaglegging en verantwoording te 
waarborgen;

20. neemt nota van de eerdere, over het 
algemeen positieve, ervaringen met het 
gebruik van innovatieve financiële 
instrumenten, waaronder het combineren 
van subsidies en leningen en mechanismen 
met gedeeld risico, zoals het 
leninggarantie-instrument voor TEN-
vervoersprojecten (LGTT), de 
risicodelende financieringsfaciliteit (RSFF) 
en de instrumenten van het cohesiebeleid 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS and 
JASMINE), teneinde een specifiek 
beleidsdoel te bereiken; is van mening dat 
de Unie actie moet ondernemen om het 
stelsel van innovatieve financiering uit te 
breiden, na een zorgvuldige beoordeling 
van de behoefte aan publieke en 
particuliere investeringen; roept derhalve 
op tot een aanzienlijke versterking van het 
regelgevend, budgettair en operationeel 
kader van deze mechanismen, teneinde te 
verzekeren dat deze zodanig worden 
opgezet dat misleidende assumpties 
worden voorkomen zoals die welke ten 
grondslag lagen aan de modellen van 
kredietverbetering waar de crisis met de 
risicovolle hypotheken uit voortvloeide, en 
de doeltreffendheid ervan te waarborgen 
voor wat betreft de facilitering van 
investeringen, duurzaamheid en een juist 
gebruik van EU-middelen, en teneinde een 
adequate controle, verslaglegging en 
verantwoording te waarborgen; 

Or. en

Amendement 226
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)



AM\864450NL.doc 19/133 PE462.729v03-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. dringt in deze context erop aan dat 
de modeloutputs en assumpties van 
ongeacht welk toekomstig EU 2020-
initiatief voor projectobligaties worden 
getest op robuustheid en aannemelijkheid 
om te verzekeren dat deze extreme maar 
aannemelijke marktvoorwaarden 
weerspiegelen; 

Or. en

Amendement 227
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. stelt vast dat de financiële crisis ertoe 
heeft geleid dat particuliere investeerders 
terughoudender zijn om EU-projecten te 
financieren en heeft laten zien dat het 
opbouwen van voldoende vertrouwen 
onontbeerlijk is om voldoende middelen 
bijeen te kunnen brengen voor grote 
investeringsprojecten; benadrukt dat steun 
van de EU-begroting nodig zal zijn om 
particuliere middelen aan te trekken en te 
mobiliseren voor projecten die van belang 
zijn voor de EU, in het bijzonder projecten 
die niet als commercieel interessant 
worden beschouwd;

21. stelt vast dat de financiële crisis ertoe 
heeft geleid dat investeerders 
terughoudender zijn om EU-projecten te 
financieren en heeft laten zien dat het 
opbouwen van voldoende vertrouwen 
onontbeerlijk is om voldoende middelen 
bijeen te kunnen brengen voor grote 
investeringsprojecten;

Or. en

Amendement 228
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. stelt vast dat de financiële crisis ertoe 
heeft geleid dat particuliere investeerders 
terughoudender zijn om EU-projecten te 
financieren en heeft laten zien dat het 
opbouwen van voldoende vertrouwen 
onontbeerlijk is om voldoende middelen 
bijeen te kunnen brengen voor grote 
investeringsprojecten; benadrukt dat steun 
van de EU-begroting nodig zal zijn om 
particuliere middelen aan te trekken en te 
mobiliseren voor projecten die van belang 
zijn voor de EU, in het bijzonder projecten 
die niet als commercieel interessant 
worden beschouwd;

21. stelt vast dat de financiële crisis ertoe 
heeft geleid dat particuliere investeerders 
terughoudender zijn om EU-projecten te 
financieren en heeft laten zien dat het 
opbouwen van voldoende vertrouwen 
onontbeerlijk is om voldoende middelen 
bijeen te kunnen brengen voor grote 
investeringsprojecten; benadrukt dat de 
EU-begroting nooit gebruikt mag worden 
om particuliere middelen aan te trekken en 
te mobiliseren voor projecten die van 
belang zijn voor de EU, in het bijzonder 
projecten die niet als commercieel 
interessant worden beschouwd;

Or. en

Amendement 229
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. stelt vast dat de financiële crisis ertoe 
heeft geleid dat particuliere investeerders 
terughoudender zijn om EU-projecten te 
financieren en heeft laten zien dat het 
opbouwen van voldoende vertrouwen 
onontbeerlijk is om voldoende middelen 
bijeen te kunnen brengen voor grote 
investeringsprojecten; benadrukt dat steun 
van de EU-begroting nodig zal zijn om 
particuliere middelen aan te trekken en te 
mobiliseren voor projecten die van belang 
zijn voor de EU, in het bijzonder projecten 
die niet als commercieel interessant 
worden beschouwd;

21. stelt vast dat de financiële crisis ertoe 
heeft geleid dat particuliere investeerders 
terughoudender zijn om EU-projecten te 
financieren en heeft laten zien dat het 
opbouwen van voldoende vertrouwen 
onontbeerlijk is om voldoende middelen 
bijeen te kunnen brengen voor grote 
investeringsprojecten; benadrukt dat steun 
van de EU-begroting nodig zal zijn om 
particuliere middelen aan te trekken en te 
mobiliseren voor projecten die van belang 
zijn voor de EU, in het bijzonder projecten 
die niet als commercieel interessant 
worden beschouwd maar een duidelijk 
vaststelbare Europese toegevoegde waarde 
hebben;

Or. en
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Amendement 230
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. stelt vast dat de financiële crisis ertoe 
heeft geleid dat particuliere investeerders 
terughoudender zijn om EU-projecten te 
financieren en heeft laten zien dat het 
opbouwen van voldoende vertrouwen 
onontbeerlijk is om voldoende middelen 
bijeen te kunnen brengen voor grote 
investeringsprojecten; benadrukt dat steun 
van de EU-begroting nodig zal zijn om 
particuliere middelen aan te trekken en te 
mobiliseren voor projecten die van belang 
zijn voor de EU, in het bijzonder projecten 
die niet als commercieel interessant 
worden beschouwd;

21. wijst op de historische moeilijkheden 
om particuliere investeerders te vinden 
voor grootschalige EU-projecten; stelt 
vast dat de financiële crisis ertoe heeft 
geleid dat particuliere investeerders nog 
terughoudender zijn geworden om 
EU-projecten te financieren en heeft laten 
zien dat het opbouwen van voldoende 
vertrouwen onontbeerlijk is om voldoende 
middelen bijeen te kunnen brengen voor 
grote investeringsprojecten; benadrukt dat 
steun van de EU-begroting nodig zal zijn 
om particuliere middelen aan te trekken en 
te mobiliseren voor projecten die van 
belang zijn voor de EU, in het bijzonder 
projecten die met het oog op de korte 
termijn niet als commercieel interessant 
worden beschouwd; 

Or. en

Amendement 231
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. stelt vast dat de financiële crisis ertoe 
heeft geleid dat particuliere investeerders 
terughoudender zijn om EU-projecten te 
financieren en heeft laten zien dat het 
opbouwen van voldoende vertrouwen 
onontbeerlijk is om voldoende middelen 
bijeen te kunnen brengen voor grote 

21. stelt vast dat de financiële crisis ertoe 
heeft geleid dat particuliere investeerders 
terughoudender zijn om EU-projecten te 
financieren en heeft laten zien dat het 
opbouwen van voldoende vertrouwen 
onontbeerlijk is om voldoende middelen 
bijeen te kunnen brengen voor grote 
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investeringsprojecten; benadrukt dat steun 
van de EU-begroting nodig zal zijn om 
particuliere middelen aan te trekken en te 
mobiliseren voor projecten die van belang 
zijn voor de EU, in het bijzonder projecten 
die niet als commercieel interessant 
worden beschouwd;

investeringsprojecten; benadrukt dat steun 
van de EU-begroting nodig zal zijn om 
particuliere middelen aan te trekken en te 
mobiliseren voor projecten die van belang 
zijn voor de EU, in het bijzonder projecten 
die economisch levensvatbaar zijn maar 
niet als commercieel interessant worden 
beschouwd; wijst erop dat, als 
tegengewicht voor de socialisering van het 
risico, staatseigendom en democratische 
verantwoording moeten worden 
gegarandeerd bij alle door EU 2020-
projectobligaties gefinancierde projecten 
en dat daarvoor procedures moeten 
worden vastgesteld; wijst vanuit dezelfde 
optiek op de noodzaak dat de met de 
socialisering van het risico verband 
houdende, verwachte en potentiële kosten 
expliciet geraamd en openbaar gemaakt 
moeten worden, met name omdat de 
premie die wordt aangerekend als 
compensatie voor het door de EU en de 
EIB aangegane risico geen volledige 
compensatie is en daarom zou neerkomen 
op subsidiëring door de belastingbetaler;

Or. en

Amendement 232
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. stelt vast dat de financiële crisis ertoe 
heeft geleid dat particuliere investeerders 
terughoudender zijn om EU-projecten te 
financieren en heeft laten zien dat het 
opbouwen van voldoende vertrouwen 
onontbeerlijk is om voldoende middelen 
bijeen te kunnen brengen voor grote 
investeringsprojecten; benadrukt dat steun 
van de EU-begroting nodig zal zijn om 
particuliere middelen aan te trekken en te 

21. stelt vast dat de financiële crisis ertoe 
heeft geleid dat particuliere investeerders 
terughoudender zijn om EU-projecten te 
financieren en heeft laten zien dat het 
opbouwen van voldoende vertrouwen 
onontbeerlijk is om voldoende middelen 
bijeen te kunnen brengen voor grote 
investeringsprojecten; benadrukt dat, zowel 
op korte en middellange termijn als op 
lange termijn, steun van de EU-begroting 



AM\864450NL.doc 23/133 PE462.729v03-00

NL

mobiliseren voor projecten die van belang 
zijn voor de EU, in het bijzonder projecten 
die niet als commercieel interessant 
worden beschouwd;

nodig zal zijn om particuliere middelen aan 
te trekken en te mobiliseren voor projecten 
die van belang zijn voor de EU, in het 
bijzonder projecten die niet als 
commercieel interessant worden 
beschouwd;

Or. fr

Amendement 233
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is daarom ingenomen met het Europa 
2020-initiatief inzake EU-projectobligaties, 
als mechanisme met gedeeld risico met de 
Europese Investeringsbank (EIG),
waarmee aan een maximum gebonden 
steun van de EU-begroting wordt geleverd 
aan ondernemingen die obligaties 
uitgeven ter financiering van 
grootschalige projecten en de aanleg van 
infrastructuur; verzoekt de Commissie 
een volledig uitgewerkt voorstel inzake 
EU-projectobligaties te presenteren, op 
basis van de opgedane ervaringen met de 
gezamenlijke EU-EIB-instrumenten, en 
daarin duidelijke en doorzichtige criteria 
op te nemen voor de subsidiabiliteit en de 
selectie van projecten;

22. verwerpt het Europa 2020-initiatief 
inzake EU-projectobligaties, als 
mechanisme met gedeeld risico met de 
Europese Investeringsbank (EIB);

Or. en

Amendement 234
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22
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Ontwerpresolutie Amendement

22. is daarom ingenomen met het Europa 
2020-initiatief inzake EU-projectobligaties, 
als mechanisme met gedeeld risico met de 
Europese Investeringsbank (EIG), 
waarmee aan een maximum gebonden 
steun van de EU-begroting wordt geleverd 
aan ondernemingen die obligaties uitgeven 
ter financiering van grootschalige projecten 
en de aanleg van infrastructuur; verzoekt 
de Commissie een volledig uitgewerkt 
voorstel inzake EU-projectobligaties te 
presenteren, op basis van de opgedane 
ervaringen met de gezamenlijke EU-EIB-
instrumenten, en daarin duidelijke en 
doorzichtige criteria op te nemen voor de 
subsidiabiliteit en de selectie van 
projecten;

22. neemt nota van het Europa 2020-
initiatief inzake EU-projectobligaties, als 
mechanisme met gedeeld risico met de 
Europese Investeringsbank (EIB), waarmee 
aan een maximum gebonden steun van de 
EU-begroting wordt geleverd aan 
ondernemingen die obligaties uitgeven ter 
financiering van grootschalige projecten en 
de aanleg van infrastructuur; 

Or. en

Amendement 235
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is daarom ingenomen met het Europa 
2020-initiatief inzake EU-projectobligaties, 
als mechanisme met gedeeld risico met de 
Europese Investeringsbank (EIG), 
waarmee aan een maximum gebonden 
steun van de EU-begroting wordt geleverd 
aan ondernemingen die obligaties uitgeven 
ter financiering van grootschalige projecten 
en de aanleg van infrastructuur; verzoekt 
de Commissie een volledig uitgewerkt 
voorstel inzake EU-projectobligaties te 
presenteren, op basis van de opgedane 
ervaringen met de gezamenlijke EU-EIB-
instrumenten, en daarin duidelijke en 
doorzichtige criteria op te nemen voor de 

22. is daarom ingenomen met het Europa 
2020-initiatief inzake EU-projectobligaties, 
als mechanisme met gedeeld risico met de 
Europese Investeringsbank (EIB), waarmee 
aan een maximum gebonden steun van de 
EU-begroting wordt geleverd aan 
ondernemingen die obligaties uitgeven ter 
financiering van grootschalige projecten en 
de aanleg van infrastructuur; verzoekt de 
Commissie een volledig uitgewerkt 
voorstel inzake EU-projectobligaties te 
presenteren, op basis van de opgedane 
ervaringen met de gezamenlijke EU-EIB-
instrumenten, en daarin duidelijke en 
doorzichtige criteria op te nemen voor de 
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subsidiabiliteit en de selectie van projecten; subsidiabiliteit en de selectie van projecten;
wijst erop hoe belangrijk het is dat 
projectobligaties investeringen kunnen 
aantrekken in het kader van het 
nabuurschapsbeleid en de Unie voor het 
Middellandse Zeegebied, gelet op de 
wederzijdse toegevoegde waarde die kan 
voortvloeien uit grote 
infrastructuurprojecten, zoals projecten 
voor energieproductie en –vervoer, 
uitbreiding van de vervoersnetwerken, 
enzovoort; 

Or. el

Amendement 236
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is daarom ingenomen met het Europa 
2020-initiatief inzake EU-projectobligaties, 
als mechanisme met gedeeld risico met de 
Europese Investeringsbank (EIG), 
waarmee aan een maximum gebonden 
steun van de EU-begroting wordt geleverd 
aan ondernemingen die obligaties 
uitgeven ter financiering van 
grootschalige projecten en de aanleg van 
infrastructuur; verzoekt de Commissie een 
volledig uitgewerkt voorstel inzake 
EU-projectobligaties te presenteren, op 
basis van de opgedane ervaringen met de 
gezamenlijke EU-EIB-instrumenten, en 
daarin duidelijke en doorzichtige criteria 
op te nemen voor de subsidiabiliteit en de 
selectie van projecten;

22. is daarom ingenomen met het Europa 
2020-initiatief inzake EU-projectobligaties, 
als mechanisme met gedeeld risico met de 
Europese Investeringsbank (EIB), waarmee 
de EU-middelen een hefboomwerking kan 
worden verleend en extra belangstelling 
van particuliere investeerders voor 
deelname aan prioritaire EU-projecten 
kan worden gewekt; verzoekt de 
Commissie een volledig uitgewerkt 
voorstel inzake EU-projectobligaties te 
presenteren, op basis van de opgedane 
ervaringen met de gezamenlijke EU-EIB-
instrumenten, en daarin duidelijke en 
doorzichtige criteria op te nemen voor de 
subsidiabiliteit en de selectie van projecten; 
wijst er evenwel op dat het gebruik van 
Europese projectobligaties een beperkt 
effect zal hebben en dit effect zich 
voornamelijk zal voordoen bij economisch 
levensvatbare en interessante projecten;

Or. en
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Amendement 237
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is daarom ingenomen met het Europa 
2020-initiatief inzake EU-projectobligaties, 
als mechanisme met gedeeld risico met de 
Europese Investeringsbank (EIG), 
waarmee aan een maximum gebonden 
steun van de EU-begroting wordt geleverd 
aan ondernemingen die obligaties uitgeven 
ter financiering van grootschalige projecten 
en de aanleg van infrastructuur; verzoekt 
de Commissie een volledig uitgewerkt 
voorstel inzake EU-projectobligaties te 
presenteren, op basis van de opgedane 
ervaringen met de gezamenlijke EU-EIB-
instrumenten, en daarin duidelijke en 
doorzichtige criteria op te nemen voor de 
subsidiabiliteit en de selectie van projecten;

22. is daarom ingenomen met het Europa 
2020-initiatief inzake EU-projectobligaties, 
als mechanisme met gedeeld risico met de 
Europese Investeringsbank (EIB), 
waarmee wordt voorzien in aan een 
maximum gebonden steun met beperkte 
aansprakelijkheid van de EU-begroting 
aan ondernemingen die obligaties uitgeven 
ter financiering van grootschalige projecten 
en de aanleg van infrastructuur van 
Europees belang; verzoekt de Commissie 
een volledig uitgewerkt voorstel inzake 
EU-projectobligaties te presenteren, op 
basis van de opgedane ervaringen met de 
gezamenlijke EU-EIB-instrumenten, en 
daarin duidelijke en doorzichtige criteria 
op te nemen voor de subsidiabiliteit en de 
selectie van projecten teneinde te kunnen 
streven naar de verwezenlijking van de 
overeengekomen prioritaire 
doelstellingen, met name wat betreft de 
infrastructuurbehoeften om de EU-
klimaat- en energiedoelen tot 2050 te 
kunnen halen;

Or. en

Amendement 238
Herbert Reul, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is daarom ingenomen met het Europa 22. is daarom ingenomen met het Europa 
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2020-initiatief inzake EU-projectobligaties, 
als mechanisme met gedeeld risico met de 
Europese Investeringsbank (EIG), 
waarmee aan een maximum gebonden 
steun van de EU-begroting wordt geleverd 
aan ondernemingen die obligaties uitgeven 
ter financiering van grootschalige projecten 
en de aanleg van infrastructuur; verzoekt 
de Commissie een volledig uitgewerkt 
voorstel inzake EU-projectobligaties te 
presenteren, op basis van de opgedane 
ervaringen met de gezamenlijke EU-EIB-
instrumenten, en daarin duidelijke en 
doorzichtige criteria op te nemen voor de 
subsidiabiliteit en de selectie van projecten;

2020-initiatief inzake EU-projectobligaties, 
als mechanisme met gedeeld risico met de 
Europese Investeringsbank (EIB), waarmee 
aan een maximum gebonden steun van de 
EU-begroting wordt geleverd aan 
ondernemingen die obligaties uitgeven ter 
financiering van grootschalige projecten en 
de aanleg van infrastructuur; verzoekt de 
Commissie EU-projectobligaties 
nauwkeurig te controleren, op basis van 
de opgedane ervaringen met de 
gezamenlijke EU-EIB-instrumenten, en 
daarin duidelijke en doorzichtige criteria 
op te nemen voor de subsidiabiliteit en de 
selectie van projecten;

Or. de

Amendement 239
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is daarom ingenomen met het Europa 
2020-initiatief inzake EU-projectobligaties, 
als mechanisme met gedeeld risico met de 
Europese Investeringsbank (EIG), 
waarmee aan een maximum gebonden 
steun van de EU-begroting wordt geleverd 
aan ondernemingen die obligaties uitgeven 
ter financiering van grootschalige projecten 
en de aanleg van infrastructuur; verzoekt 
de Commissie een volledig uitgewerkt 
voorstel inzake EU-projectobligaties te 
presenteren, op basis van de opgedane 
ervaringen met de gezamenlijke EU-EIB-
instrumenten, en daarin duidelijke en 
doorzichtige criteria op te nemen voor de 
subsidiabiliteit en de selectie van projecten;

22. neemt met belangstelling nota van het 
Europa 2020-initiatief inzake 
EU-projectobligaties, als mechanisme met 
gedeeld risico met de Europese 
Investeringsbank (EIB), waarmee aan een 
maximum gebonden steun van de 
EU-begroting wordt geleverd aan 
ondernemingen die obligaties uitgeven ter 
financiering van grootschalige projecten en 
de aanleg van infrastructuur; verzoekt de 
Commissie een volledig uitgewerkt 
voorstel inzake EU-projectobligaties te 
presenteren, op basis van de opgedane 
ervaringen met de gezamenlijke EU-EIB-
instrumenten, en daarin duidelijke en 
doorzichtige criteria op te nemen voor de 
subsidiabiliteit en de selectie van projecten; 
in dit verband moeten eveneens de 
ervaringen en problemen tot dusver met 
de toepassing van dergelijke instrumenten 
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worden geanalyseerd, waarover het 
Parlement vervolgens moet worden 
geïnformeerd;

Or. de

Amendement 240
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. is van mening dat de voor de 
waarborging van democratische 
verantwoording ingestelde procedures 
expliciet opgenomen dienen te worden in 
een overeenkomstig de gewone 
wetgevingsprocedure vast te stellen kader 
voor projectsubsidiabiliteit;

Or. en

Amendement 241
Reimer Böge, László Surján namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. herhaalt dat het noodzakelijk is te 
zorgen voor zo groot mogelijke 
transparantie en democratische toetsing 
van de instrumenten en mechanismen 
voor innovatieve financiering waarbij de 
EU-begroting betrokken is; verzoekt de 
Commissie te zorgen voor voorafgaande 
raadpleging van de begrotingsautoriteit 
en een continue stroom van informatie 
over het gebruik van deze instrumenten in 
heel de Unie, zodat het Parlement in staat 
is na te gaan of aan zijn politieke 
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prioriteiten is voldaan; 

Or. en

Amendement 242
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 quater. verzoekt de Commissie na te 
denken over en voorstellen te doen voor 
aanvullende maatregelen ter verbetering 
van het gebruik van EU-middelen als 
katalysator bij het aantrekken van 
aanvullende middelen van de EIB, BERD 
en andere internationale financiële 
instellingen evenals van de particuliere 
sector om het EU-beleid te financieren; 
dergelijke instrumenten kunnen 
garantieregelingen, up-frontfinanciering, 
nationale en subnationale 
cofinancieringsteun, enzovoort, omvatten; 
de zichtbaarheid van en de door de 
Europese Rekenkamer te verrichten 
controle op die instrumenten moeten 
worden versterkt; 

Or. en

Amendement 243
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 quinquies. verzoekt de EIB om bij 
financiering waarbij Europese 
begrotingsmiddelen zijn betrokken, het 
Europees Parlement op volledige en 
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transparante wijze verslag uit te brengen 
over het beheer van de middelen, de 
toegepaste kosten en de verkregen 
resultaten; de verslaglegging zou deel 
kunnen uitmaken van een sterker 
gestructureerde samenwerking en 
communicatie tussen de EIB en het 
Europees Parlement; 

Or. en

Amendement 244
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 sexies. verzoekt dat in het kader van de 
uitvoering van de EU-begroting voor het 
verkrijgen van gepaste financiering voor 
de Europa 2020-doelstellingen via de EIB 
en andere multilaterale en bilaterale 
financiële instellingen, dezelfde regels en 
voorwaarden worden toegepast als die 
gelden voor EU-beleid en -normen

Or. en

Amendement 245
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat ter verbetering van 
de implementatie en de kwaliteit van de 
bestedingen gebruik moet worden gemaakt 
van richtsnoeren voor een optimaal gebruik 
van de EU-begroting en voor de opzet en 
het beheer van de programma's en 

23. is van mening dat ter verbetering van 
de implementatie en de kwaliteit van de 
bestedingen, evenals ter verbetering van 
de controle op een gepast en efficiënt 
gebruik van de EU-middelen, gebruik 
moet worden gemaakt van richtsnoeren 
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projecten na 2013; voor een optimaal gebruik van de 
EU-begroting en voor de opzet en het 
beheer van de programma's en projecten na 
2013; 

Or. en

Amendement 246
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat ter verbetering van 
de implementatie en de kwaliteit van de 
bestedingen gebruik moet worden gemaakt 
van richtsnoeren voor een optimaal gebruik 
van de EU-begroting en voor de opzet en 
het beheer van de programma's en 
projecten na 2013;

23. is van mening dat ter verbetering van 
de implementatie en de kwaliteit van de 
bestedingen gebruik moet worden gemaakt 
van richtsnoeren voor een optimaal gebruik 
van de EU-begroting en voor de opzet en 
het beheer van de programma's en 
projecten na 2013; is van mening dat deze 
richtsnoeren resultaatgericht moeten zijn 
en tot doel moeten hebben goede effecten 
te sorteren in de praktijk; 

Or. en

Amendement 247
James Elles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat ter verbetering van 
de implementatie en de kwaliteit van de 
bestedingen gebruik moet worden gemaakt 
van richtsnoeren voor een optimaal gebruik 
van de EU-begroting en voor de opzet en 
het beheer van de programma's en 
projecten na 2013;

23. is van mening dat ter verbetering van 
de implementatie en de kwaliteit van de 
bestedingen gebruik moet worden gemaakt 
van richtsnoeren voor een optimaal gebruik 
van de EU-begroting en voor de opzet en 
het beheer van de programma's en 
projecten na 2013; vraagt dat de onlangs 
door het Europees Parlement ingestelde 



PE462.729v03-00 32/133 AM\864450NL.doc

NL

informele monitoringgroepen voor het 
nauwkeuriger onderzoeken van de 
uitvoering van specifieke programma´s, 
op een effectieve, permanente leest 
worden geschoeid opdat zij kunnen 
dragen aan het doel van kwalitatief 
hoogwaardige bestedingen;

Or. en

Amendement 248
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. benadrukt dat genderbewuste 
budgettering de EU-besteding effectiever 
zal maken; verzoekt de Europese 
Commissie om ervoor te zorgen dat het 
voorstel voor het komend MFK 
gendergevoelig is wat zowel de 
ontvangsten als de uitgaven betreft, en 
een procedure voor te stellen om 
methoden van genderbudgettering te 
introduceren in de opzet en het beheer 
van programma´s en activiteiten na 2013; 

Or. en

Amendement 249
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt bovendien dat in de opzet 
van de uitgavenprogramma's de grootste 
aandacht moet worden geschonken aan de 
beginselen van helderheid van de 

24. benadrukt bovendien dat in de opzet 
van de uitgavenprogramma's de grootste 
aandacht moet worden geschonken aan de 
beginselen van helderheid van de 
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doelstellingen, samenhang en 
complementariteit van de instrumenten en 
acties, harmonisatie en vereenvoudiging 
van de regels voor subsidiabiliteit en 
tenuitvoerlegging, transparantie, en het 
volledig en op overeengekomen wijze 
afleggen van verantwoording;

doelstellingen, volledige naleving van het 
communautair acquis en 
complementariteit van de instrumenten en 
acties, harmonisatie en vereenvoudiging 
van de regels voor subsidiabiliteit en 
tenuitvoerlegging, transparantie, en het 
volledig en op overeengekomen wijze 
afleggen van verantwoording;

Or. en

Amendement 250
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Antonyia Parvanova, namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt bovendien dat in de opzet 
van de uitgavenprogramma's de grootste 
aandacht moet worden geschonken aan de 
beginselen van helderheid van de 
doelstellingen, samenhang en 
complementariteit van de instrumenten en 
acties, harmonisatie en vereenvoudiging 
van de regels voor subsidiabiliteit en 
tenuitvoerlegging, transparantie, en het 
volledig en op overeengekomen wijze 
afleggen van verantwoording;

24. benadrukt bovendien dat in de opzet 
van de uitgavenprogramma's de grootste 
aandacht moet worden geschonken aan de 
beginselen van helderheid van de 
doelstellingen, samenhang en 
complementariteit van de instrumenten en 
acties, harmonisatie en vereenvoudiging 
van de regels voor subsidiabiliteit en 
tenuitvoerlegging, transparantie, en het 
volledig en op overeengekomen wijze 
afleggen van verantwoording; onderstreept 
het belang van genderbudgettering als een 
instrument van goed bestuur waarmee de 
efficiëntie en de billijkheid kan worden 
vergroot;

Or. en

Amendement 251
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25
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Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt in het bijzonder dat 
vereenvoudiging van de regels en 
procedures een horizontale prioriteit moet 
zijn en is ervan overtuigd dat de herziening 
van het Financieel Reglement in dit 
verband een centrale rol moet spelen;

25. benadrukt in het bijzonder dat 
vereenvoudiging van de regels en 
procedures een horizontale prioriteit moet 
zijn en is ervan overtuigd dat de herziening 
van het Financieel Reglement in dit 
verband een centrale rol moet spelen;
merkt op dat met de eerdere wijzigingen 
van het Financieel Reglement de interne 
controle allesbehalve is vereenvoudigd en 
zelfs kwetsbaarder is geworden;

Or. en

Amendement 252
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. vindt het essentieel dat 
administratieve uitgaven, interne 
bureaucratie en externe maatregelen 
minder zwaar doorwegen; daartoe moeten 
we de procedures vereenvoudigen, het 
aantal taken verminderen en moet er 
meer transparantie zijn bij de toekenning 
en de aanwending van de bedragen;

Or. pt

Amendement 253
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. verzoekt de Commissie om elk 



AM\864450NL.doc 35/133 PE462.729v03-00

NL

Europees voorstel van een Impact 
Assessment te voorzien waarbij wordt 
aangegeven welke meerwaarde een 
voorstel heeft ten opzichte van de 
bestaande (huidige) situatie en ten 
opzichte van andere instrumenten;

Or. nl

Amendement 254
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat meer steun moet worden 
gegeven aan de verbetering van het 
financieel beheer in de Unie, door 
nauwgezet toezicht te houden op de 
vooruitgang die in de Commissie en in de 
lidstaten wordt geboekt; is van mening dat 
de lidstaten de verantwoordelijkheid 
moeten nemen voor het beheer van de 
EU-middelen;

26. benadrukt dat meer steun moet worden 
gegeven aan de verbetering van het 
financieel beheer in de Unie, door 
nauwgezet toezicht te houden op de 
vooruitgang bij de vereenvoudiging die in 
de Commissie en in de lidstaten wordt 
geboekt; is van mening dat de lidstaten 
meer verantwoordelijkheid moeten nemen 
voor gedeeld beheer, maar dat hun 
administratieve lasten dienen te worden 
verlicht door de beheers- en 
controleprocedures aanzienlijk te 
vereenvoudigen;

Or. en

Amendement 255
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat meer steun moet worden 
gegeven aan de verbetering van het 
financieel beheer in de Unie, door 

26. benadrukt dat meer steun moet worden 
gegeven aan de verbetering van het 
financieel beheer in de Unie, door 
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nauwgezet toezicht te houden op de 
vooruitgang die in de Commissie en in de 
lidstaten wordt geboekt; is van mening dat 
de lidstaten de verantwoordelijkheid 
moeten nemen voor het beheer van de 
EU-middelen;

nauwgezet toezicht te houden op de 
vooruitgang die in de Commissie en in de 
lidstaten wordt geboekt; is van mening dat 
de lidstaten de verantwoordelijkheid 
moeten nemen voor het correcte gebruik 
en het beheer van EU-middelen;

Or. en

Amendement 256
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat meer steun moet worden 
gegeven aan de verbetering van het 
financieel beheer in de Unie, door
nauwgezet toezicht te houden op de 
vooruitgang die in de Commissie en in de 
lidstaten wordt geboekt; is van mening dat 
de lidstaten de verantwoordelijkheid 
moeten nemen voor het beheer van de 
EU-middelen;

26. benadrukt dat meer steun moet worden 
gegeven aan de verbetering van het 
financieel beheer in de Unie, door 
nauwgezet toezicht te houden op de 
vooruitgang die in de Commissie en in de 
lidstaten wordt geboekt; is van mening dat 
de lidstaten de verantwoordelijkheid 
moeten nemen voor het beheer van de 
EU-middelen; neemt nota van de nog 
steeds bestaande zorgen van de Europese 
Rekenkamer ten aanzien van de 
transparantie en verantwoording van 
sommige EU-bestedingen;

Or. en

Amendement 257
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat meer steun moet worden 
gegeven aan de verbetering van het 
financieel beheer in de Unie, door 

26. benadrukt dat meer steun moet worden 
gegeven aan de verbetering van het
financieel beheer in de Unie, door 
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nauwgezet toezicht te houden op de 
vooruitgang die in de Commissie en in de 
lidstaten wordt geboekt; is van mening dat 
de lidstaten de verantwoordelijkheid 
moeten nemen voor het beheer van de 
EU-middelen;

nauwgezet toezicht te houden op de 
vooruitgang die in de Commissie en in de 
lidstaten wordt geboekt; is van mening dat 
de lidstaten de verantwoordelijkheid 
moeten nemen voor het beheer van de 
EU-middelen; de Rekenkamer moet meer 
bevoegdheden krijgen om efficiency-
audits uit te voeren teneinde vast te stellen 
of de diverse bestedingsprogramma´s 
zodanig zijn opgezet dat zij hun 
beleidsdoelstellingen kunnen bereiken; 

Or. en

Amendement 258
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat meer steun moet worden 
gegeven aan de verbetering van het 
financieel beheer in de Unie, door 
nauwgezet toezicht te houden op de 
vooruitgang die in de Commissie en in de 
lidstaten wordt geboekt; is van mening dat 
de lidstaten de verantwoordelijkheid 
moeten nemen voor het beheer van de 
EU-middelen;

26. benadrukt dat meer steun moet worden 
gegeven aan de verbetering van het 
financieel beheer in de Unie, door 
nauwgezet toezicht te houden op de 
vooruitgang die in de Commissie en in de 
lidstaten wordt geboekt; is van mening dat 
de lidstaten de verantwoordelijkheid 
moeten nemen voor het beheer van de 
EU-middelen, door uiterlijk na twee jaar 
te voldoen aan het verzoek van het 
Europees Parlement om nationale 
beheerverklaringen van alle lidstaten;

Or. nl

Amendement 259
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, namens de 
ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26
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Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat meer steun moet worden 
gegeven aan de verbetering van het 
financieel beheer in de Unie, door 
nauwgezet toezicht te houden op de 
vooruitgang die in de Commissie en in de 
lidstaten wordt geboekt; is van mening dat 
de lidstaten de verantwoordelijkheid 
moeten nemen voor het beheer van de 
EU-middelen;

26. benadrukt dat meer steun moet worden 
gegeven aan de verbetering van het 
financieel beheer in de Unie, door 
nauwgezet toezicht te houden op de 
vooruitgang die in de Commissie en in de 
lidstaten wordt geboekt; is van mening dat 
de lidstaten de verantwoordelijkheid 
moeten nemen voor het beheer van de 
EU-middelen en gevolg moeten geven aan 
hun in het vorig IIA gedane toezegging 
om jaarlijks op het geschikte politieke 
niveau nationale verklaringen af te leggen 
over het gebruik van EU-middelen;

Or. en

Amendement 260
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat meer steun moet worden 
gegeven aan de verbetering van het 
financieel beheer in de Unie, door 
nauwgezet toezicht te houden op de 
vooruitgang die in de Commissie en in de 
lidstaten wordt geboekt; is van mening dat 
de lidstaten de verantwoordelijkheid 
moeten nemen voor het beheer van de 
EU-middelen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 261
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, namens 
de ALDE-Fractie



AM\864450NL.doc 39/133 PE462.729v03-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verzoekt de Rekenkamer om niet 
alleen de regelmatigheid maar ook de 
effectiviteit van EU-bestedingen te 
onderzoeken; verzoekt de Commissie om, 
gelet op de noodzaak van meer 
effectiviteit, een brede task force op te 
zetten voor de vereenvoudiging van de 
EU-subsidieregels; 

Or. en

Amendement 262
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 ter. benadrukt dat het noodzakelijk is 
de trend van een steeds hoger niveau van 
in voorgaande begrotingsjaren aangegane 
betalingsverplichtingen (RAL´s) tegen te 
gaan; herinnert eraan dat volgens de 
Commissie het niveau van de RAL´s tegen 
eind 2013 zal zijn opgelopen tot 217 
miljard euro; stelt vast dat een zeker 
niveau van RAL´s onvermijdelijk is als 
meerjarenprogramma´s worden 
uitgevoerd maar onderstreept dat het 
bestaan van in vorige begrotingsjaren 
aangegane betalingsverplichtingen per 
definitie vereist dat dienovereenkomstige 
betalingen worden verricht; is het daarom 
niet eens met de aanpak van de Raad om 
bij voorbaat een besluit te nemen over het 
niveau van de betalingen zonder rekening 
te houden met een nauwkeurige 
beoordeling van de werkelijke behoeften; 
zal daarom via de jaarlijkse 
begrotingsprocedure in het volgend MFK 
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zijn uiterste best doen om de discrepantie 
tussen vastleggings- en betalingskredieten 
te verminderen door het niveau van de 
betalingen op adequate wijze te verhogen;

Or. en

Amendement 263
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 quater. is van mening dat geen van de 
EU-instellingen voldoende urgentie 
toekent aan het verkrijgen van een 
betrouwbaarheidsverklaring zonder 
voorbehoud van de Rekenkamer, en 
verzoekt beide instellingen dringend meer 
te doen om ervoor te zorgen dat de 
burgers vertrouwen hebben in de 
bestedingen;

Or. en

Amendement 264
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is er vast van overtuigd dat een 
beoordeling van de sterke en zwakke 
punten van het beheer en de 
controlesystemen van de individuele 
lidstaten op de afzonderlijke 
beleidsgebieden van groot belang is, om de 
kwaliteit van het beheer en de controle van 
de EU-middelen te kunnen verbeteren; is 
bovendien van mening dat een beter beheer 

27. is er vast van overtuigd dat een 
beoordeling van de sterke en zwakke 
punten van het beheer en de 
controlesystemen van de individuele 
lidstaten op de afzonderlijke 
beleidsgebieden van groot belang is, om de 
kwaliteit van het beheer en de controle van 
de EU-middelen door zowel de 
mechanismen van de nationale overheden 
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en betere, maar niet meer, controles 
noodzakelijk zijn om de efficiëntie en 
doelmatigheid van de EU-middelen te 
vergroten;

als de nationale parlementen te kunnen 
verbeteren; is bovendien van mening dat 
een beter beheer en betere, maar niet meer, 
controles noodzakelijk zijn om de 
efficiëntie en doelmatigheid van de 
EU-middelen te vergroten;

Or. el

Amendement 265
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, László Surján namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is er vast van overtuigd dat een 
beoordeling van de sterke en zwakke 
punten van het beheer en de 
controlesystemen van de individuele 
lidstaten op de afzonderlijke 
beleidsgebieden van groot belang is, om de 
kwaliteit van het beheer door de lidstaten 
en de controle van de EU-middelen te 
kunnen verbeteren; is bovendien van 
mening dat een beter beheer en betere, 
maar niet meer, controles noodzakelijk zijn 
om de efficiëntie en doelmatigheid van de 
EU-middelen te vergroten;

27. is er vast van overtuigd dat een 
beoordeling van de sterke en zwakke 
punten van het beheer en de 
controlesystemen van de individuele 
lidstaten op de afzonderlijke 
beleidsgebieden van groot belang is, om de 
kwaliteit van het beheer door de lidstaten 
en de controle van de EU-middelen te 
kunnen verbeteren; is bovendien van 
mening dat een beter beheer, minder 
bureaucratie en betere, maar niet meer, 
controles noodzakelijk zijn om de 
efficiëntie en doelmatigheid van de 
EU-middelen te vergroten; wijst erop dat 
het foutenrisico toeneemt als de na te 
leven regels ingewikkeld en onduidelijk 
zijn en dat daardoor tevens minder 
transparantie ontstaat; 

Or. en

Amendement 266
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is er vast van overtuigd dat een 
beoordeling van de sterke en zwakke 
punten van het beheer en de 
controlesystemen van de individuele 
lidstaten op de afzonderlijke 
beleidsgebieden van groot belang is, om de 
kwaliteit van het beheer door de lidstaten 
en de controle van de EU-middelen te 
kunnen verbeteren; is bovendien van 
mening dat een beter beheer en betere, 
maar niet meer, controles noodzakelijk zijn 
om de efficiëntie en doelmatigheid van de 
EU-middelen te vergroten;

27. is er vast van overtuigd dat een 
beoordeling van de sterke en zwakke 
punten van het beheer en de 
controlesystemen van de individuele 
lidstaten op de afzonderlijke 
beleidsgebieden van groot belang is, om de 
kwaliteit van het beheer door de lidstaten 
en de controle van de EU-middelen te 
kunnen verbeteren; is bovendien van 
mening dat een beter beheer en 
transparantie, en betere, maar niet meer, 
controles noodzakelijk zijn om de 
efficiëntie en doelmatigheid van de 
EU-middelen te vergroten; met het oog 
hierop dient een evenwicht te worden 
gevonden tussen het niveau van de 
controle en de kosten ervan; 

Or. en

Amendement 267
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Giommaria Uggias, namens de 
ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is er vast van overtuigd dat een 
beoordeling van de sterke en zwakke 
punten van het beheer en de 
controlesystemen van de individuele 
lidstaten op de afzonderlijke 
beleidsgebieden van groot belang is, om de 
kwaliteit van het beheer door de lidstaten 
en de controle van de EU-middelen te 
kunnen verbeteren; is bovendien van 
mening dat een beter beheer en betere, 
maar niet meer, controles noodzakelijk zijn
om de efficiëntie en doelmatigheid van de 

27. is er vast van overtuigd dat een 
beoordeling van de sterke en zwakke 
punten van het beheer en de 
controlesystemen van de individuele 
lidstaten op de afzonderlijke 
beleidsgebieden van groot belang is, om de 
kwaliteit van het beheer door de lidstaten 
en de controle van de EU-middelen te 
kunnen verbeteren; is bovendien van 
mening dat een beter beheer en betere, 
maar niet meer, controles noodzakelijk zijn 
om de efficiëntie en doelmatigheid van de 
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EU-middelen te vergroten; EU-middelen te vergroten ook als het gaat 
om de opnemingspercentages; 

Or. en

Amendement 268
Reimer Böge, László Surján namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. onderstreept hoe belangrijk 
rechtszekerheid en begrotingscontinuïteit 
zijn voor een succesvolle uitvoering van 
meerjarenbeleid en -programma´s; gelooft 
derhalve dat er gedurende de 
programmeringsperioden geen 
wijzigingen mogen worden aangebracht 
in de regels, tenzij deze naar behoren zijn 
gemotiveerd en er een adequate 
effectbeoordeling is gemaakt, daar anders 
hogere overgangskosten, een langzamere 
uitvoering en hogere foutenrisico´s 
kunnen ontstaan; 

Or. en

Amendement 269
Reimer Böge, László Surján namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. wijst in het bijzonder op het feit dat 
er, wat het EU-cohesiebeleid betreft, 
tussen programmeringsperioden een 
zekere continuïteit verzekerd moet worden 
met betrekking tot de invoering van 
nationale beheers- en controlesystemen 
en -autoriteiten, teneinde onnodige 
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vertraging bij de uitvoering van de 
programma´s van de structuurfondsen te 
vermijden; 

Or. en

Amendement 270
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. benadrukt dat institutionele capaciteit 
een van de belangrijkste elementen is voor 
een succesvolle ontwikkeling, 
implementatie en controle van het beleid 
van de Unie; is derhalve van mening dat 
het versterken van de institutionele en 
administratieve capaciteit op nationaal, 
regionaal en plaatselijk niveau kan 
bijdragen aan het doorvoeren van 
structurele aanpassingen en aan een 
soepele en succesvolle opname van 
EU-middelen;

28. benadrukt dat institutionele capaciteit 
een van de belangrijkste elementen is voor 
een succesvolle ontwikkeling, 
implementatie en controle van het beleid 
van de Unie; is derhalve van mening dat 
het versterken van de institutionele en 
administratieve capaciteit op nationaal, 
regionaal en plaatselijk niveau en de 
betrokkenheid van alle belanghebbenden 
kunnen bijdragen aan het doorvoeren van 
structurele aanpassingen en aan een 
soepele en succesvolle opname van 
EU-middelen; 

Or. en

Amendement 271
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. benadrukt dat institutionele capaciteit 
een van de belangrijkste elementen is voor 
een succesvolle ontwikkeling, 
implementatie en controle van het beleid 
van de Unie; is derhalve van mening dat 
het versterken van de institutionele en

28. benadrukt dat institutionele capaciteit 
een van de belangrijkste elementen is voor 
een succesvolle ontwikkeling, 
implementatie en controle van het beleid 
van de Unie; is derhalve van mening dat 
het versterken van de institutionele,
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administratieve capaciteit op nationaal, 
regionaal en plaatselijk niveau kan 
bijdragen aan het doorvoeren van 
structurele aanpassingen en aan een 
soepele en succesvolle opname van 
EU-middelen;

administratieve en controlecapaciteit op 
nationaal, regionaal en plaatselijk niveau 
kan bijdragen aan het doorvoeren van 
structurele aanpassingen en aan een 
soepele en succesvolle opname van 
EU-middelen;

Or. el

Amendement 272
Reimer Böge namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. vraagt dat in het volgend MFK de 
bestaande administratieve overlappingen 
en dubbele structuren op zowel EU- als 
nationaal niveau worden opgeheven; doet 
in deze context een beroep op de 
Commissie om de bestaande 
agentschappen en structuren op nationaal 
en EU-niveau aan een beoordeling te 
onderwerpen teneinde dergelijke 
overlappingen op te sporen, en om in haar 
desbetreffende voorstellen voor de 
komende periode rekening te houden met 
de resultaten;

Or. en

Amendement 273
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Deel III: Beleidsprioriteiten 
28 ter. gelooft dat het MFK in geen geval 
mag worden gezien als enkel een 
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instrument voor het indammen van de 
ontwikkeling van de EU-uitgaven, als een 
«balansrekening» met zeer weinig 
flexibiliteit om zich aan te kunnen passen 
aan onvoorziene en veranderende 
politieke en economische 
omstandigheden, maar eerder moet 
worden gezien als een van de 
belangrijkste instrumenten om het 
optreden van de Europese Unie 
zichtbaarheid te geven door haar politieke 
ambities te weerspiegelen; is van mening 
dat dit alleen kan worden bereikt als het 
MFK zich effectief richt op de 
beleidsprioriteiten van de EU en in 
adequate financiering voorziet; is van 
mening dat de EU-begroting zich moet 
concentreren op de financiering van 
«collectieve voorzieningen» en 
grensoverschrijdende uitdagingen op 
gebieden als onderwijs, onderzoek, 
innovatie, infrastructuur en milieu moet 
aanpakken; is ervan overtuigd dat deze 
investeringen toegevoegde waarde kunnen 
creëren in vergelijking met 
ongecoördineerde maatregelen van 
nationale begrotingen en dat zij kunnen 
bijdragen aan de stabilisering van de EU-
economie en, na verloop van tijd, aan een 
duurzame groei ervan;

Or. en

Amendement 274
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Kopje (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Een begroting ter ondersteuning van de 
nieuwe bevoegdheden op grond van het 
Verdrag van Lissabon

Or. en
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Amendement 275
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. herinnert eraan dat de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon het beleid van de Unie heeft 
versterkt en de Unie belangrijke nieuwe 
bevoegdheden heeft bezorgd, met name op 
het gebied van externe maatregelen, sport, 
ruimte, klimaatverandering, energie, 
toerisme en civiele bescherming; 
benadrukt dat afdoende financiële 
middelen hiervoor onontbeerlijk zijn;

Schrappen

Or. en

Amendement 276
Richard Ashworth

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. herinnert eraan dat de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon het beleid 
van de Unie heeft versterkt en de Unie 
belangrijke nieuwe bevoegdheden heeft 
bezorgd, met name op het gebied van 
externe maatregelen, sport, ruimte, 
klimaatverandering, energie, toerisme en 
civiele bescherming; benadrukt dat 
afdoende financiële middelen hiervoor 
onontbeerlijk zijn;

29. herinnert eraan dat de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon het beleid 
van de Unie heeft versterkt en de Unie 
belangrijke nieuwe bevoegdheden heeft 
bezorgd, met name op het gebied van 
externe maatregelen, sport, ruimte, 
klimaatverandering, energie, toerisme en 
civiele bescherming;

Or. en
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Amendement 277
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. herinnert eraan dat de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon het beleid van de Unie heeft 
versterkt en de Unie belangrijke nieuwe 
bevoegdheden heeft bezorgd, met name op 
het gebied van externe maatregelen, sport, 
ruimte, klimaatverandering, energie, 
toerisme en civiele bescherming; 
benadrukt dat afdoende financiële 
middelen hiervoor onontbeerlijk zijn;

29. is zich ervan bewust dat de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon het beleid van de Unie heeft 
versterkt en de Unie belangrijke nieuwe 
bevoegdheden heeft bezorgd; benadrukt 
dat creativiteit met betrekking tot de 
bestaande financiële middelen hiervoor 
onontbeerlijk is;

Or. en

Amendement 278
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. herinnert eraan dat de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon het beleid 
van de Unie heeft versterkt en de Unie 
belangrijke nieuwe bevoegdheden heeft 
bezorgd, met name op het gebied van 
externe maatregelen, sport, ruimte, 
klimaatverandering, energie, toerisme en 
civiele bescherming; benadrukt dat 
afdoende financiële middelen hiervoor 
onontbeerlijk zijn;

29. herinnert eraan dat de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon het beleid 
van de Unie heeft versterkt en de Unie 
belangrijke nieuwe bevoegdheden heeft 
bezorgd, met name op het gebied van 
klimaatverandering, energie, jeugd, 
externe maatregelen, strafrechtspleging, 
civiele bescherming, ruimte, toerisme en 
sport; benadrukt dat afdoende financiële 
middelen hiervoor onontbeerlijk zijn;

Or. en

Amendement 279
Thijs Berman
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. herinnert eraan dat de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon het beleid 
van de Unie heeft versterkt en de Unie 
belangrijke nieuwe bevoegdheden heeft 
bezorgd, met name op het gebied van 
externe maatregelen, sport, ruimte, 
klimaatverandering, energie, toerisme en 
civiele bescherming; benadrukt dat 
afdoende financiële middelen hiervoor 
onontbeerlijk zijn;

29. herinnert eraan dat de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon het beleid 
van de Unie heeft versterkt en de Unie 
belangrijke nieuwe bevoegdheden heeft 
bezorgd, met name op het gebied van 
externe maatregelen, armoedebestrijding, 
sport, ruimte, klimaatverandering, energie, 
toerisme en civiele bescherming; benadrukt 
dat afdoende financiële middelen hiervoor 
onontbeerlijk zijn;

Or. en

Amendement 280
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. herinnert eraan dat de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon het beleid 
van de Unie heeft versterkt en de Unie 
belangrijke nieuwe bevoegdheden heeft 
bezorgd, met name op het gebied van 
externe maatregelen, sport, ruimte, 
klimaatverandering, energie, toerisme en
civiele bescherming; benadrukt dat 
afdoende financiële middelen hiervoor 
onontbeerlijk zijn;

29. herinnert eraan dat de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon het beleid 
van de Unie heeft versterkt en de Unie 
belangrijke nieuwe bevoegdheden heeft 
bezorgd, met name op het gebied van 
externe maatregelen, jeugd, sport, ruimte, 
klimaatverandering, energie, civiele 
bescherming en toerisme; benadrukt dat 
afdoende en duidelijk vastgestelde 
financiële middelen hiervoor onontbeerlijk 
zijn; 

Or. en

Amendement 281
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. herinnert eraan dat de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon het beleid 
van de Unie heeft versterkt en de Unie 
belangrijke nieuwe bevoegdheden heeft 
bezorgd, met name op het gebied van 
externe maatregelen, sport, ruimte, 
klimaatverandering, energie, toerisme en 
civiele bescherming; benadrukt dat 
afdoende financiële middelen hiervoor 
onontbeerlijk zijn;

29. herinnert eraan dat de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon het beleid 
van de Unie heeft versterkt en de Unie 
belangrijke nieuwe bevoegdheden heeft 
bezorgd, met name op het gebied van 
externe maatregelen, burgerschap en 
grondrechten, sport, ruimte, 
klimaatverandering, energie, toerisme en 
civiele bescherming; om ervoor te zorgen 
dat deze bevoegdheden naar behoren 
worden uitgevoerd moet worden voorzien 
in aanvullende financiële middelen;

Or. en

Amendement 282
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. herinnert eraan dat de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon het beleid van de Unie heeft 
versterkt en de Unie belangrijke nieuwe 
bevoegdheden heeft bezorgd, met name op 
het gebied van externe maatregelen, sport, 
ruimte, klimaatverandering, energie, 
toerisme en civiele bescherming; 
benadrukt dat afdoende financiële 
middelen hiervoor onontbeerlijk zijn;

29. merkt op dat het Verdrag van Lissabon 
de Unie belangrijke nieuwe bevoegdheden  
heeft bezorgd, met name op het gebied van 
externe maatregelen, sport, ruimte, 
klimaatverandering, energie, toerisme en 
civiele bescherming, maar onderstreept 
dat we rekening moeten houden met de 
economische en sociale cohesie en de 
vooruitgang op dat vlak;

Or. pt

Amendement 283
Frank Engel, Othmar Karas
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. herinnert eraan dat de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon het beleid 
van de Unie heeft versterkt en de Unie 
belangrijke nieuwe bevoegdheden heeft 
bezorgd, met name op het gebied van 
externe maatregelen, sport, ruimte, 
klimaatverandering, energie, toerisme en 
civiele bescherming; benadrukt dat 
afdoende financiële middelen hiervoor 
onontbeerlijk zijn;

29. herinnert eraan dat de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon het beleid en 
de instellingen van de Unie heeft versterkt 
en de Unie belangrijke nieuwe 
bevoegdheden heeft bezorgd, met name op 
het gebied van externe maatregelen, sport, 
ruimte, klimaatverandering, energie, 
toerisme en civiele bescherming; benadrukt 
dat afdoende financiële middelen hiervoor 
onontbeerlijk zijn die voortkomen uit echte 
eigen middelen van de EU; met het op 
EU-niveau poolen van de nationale 
uitgaven op deze gebieden verwerft de 
EU-begroting de kritieke omvang die 
nodig is om de euro te voorzien van een 
eigen begrotingsruimte op het niveau van 
de uitgevende politieke organisatie en om 
tegemoet te komen aan de enorme 
investeringsbehoeften van de EU; 
daardoor zouden de lidstaten in staat 
worden gesteld hun uitgaven aanzienlijk 
te verminderen;

Or. en

Amendement 284
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. herinnert eraan dat de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon het beleid 
van de Unie heeft versterkt en de Unie 
belangrijke nieuwe bevoegdheden heeft 
bezorgd, met name op het gebied van 
externe maatregelen, sport, ruimte, 
klimaatverandering, energie, toerisme en 
civiele bescherming; benadrukt dat 

29. herinnert eraan dat de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon het beleid 
van de Unie heeft versterkt en de Unie 
belangrijke nieuwe bevoegdheden heeft 
bezorgd, met name op het gebied van 
externe maatregelen, sport, ruimte, 
klimaatverandering, energie, toerisme en
civiele bescherming; benadrukt dat zowel 
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afdoende financiële middelen hiervoor 
onontbeerlijk zijn;

op de oude als op de nieuwe gebieden
afdoende financiële middelen hiervoor 
onontbeerlijk zijn;

Or. pl

Amendement 285
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. herinnert eraan dat de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon het beleid 
van de Unie heeft versterkt en de Unie 
belangrijke nieuwe bevoegdheden heeft 
bezorgd, met name op het gebied van 
externe maatregelen, sport, ruimte, 
klimaatverandering, energie, toerisme en 
civiele bescherming; benadrukt dat 
afdoende financiële middelen hiervoor 
onontbeerlijk zijn;

29. herinnert eraan dat de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon het beleid 
van de Unie heeft versterkt en de Unie 
belangrijke nieuwe bevoegdheden heeft 
bezorgd, met name op het gebied van 
externe maatregelen, sport, ruimte, 
klimaatverandering, energie, toerisme en 
civiele bescherming; benadrukt dat 
afdoende financiële middelen hiervoor 
onontbeerlijk zijn; is van mening dat de 
Commissie bij alle EU-beleidsvormen de 
territoriale dimensie in aanmerking moet 
nemen;

Or. en

Amendement 286
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. herinnert eraan dat de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon het beleid 
van de Unie heeft versterkt en de Unie 
belangrijke nieuwe bevoegdheden heeft 
bezorgd, met name op het gebied van 
externe maatregelen, sport, ruimte, 

29. herinnert eraan dat de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon het beleid 
van de Unie heeft versterkt en de Unie 
belangrijke nieuwe bevoegdheden heeft 
bezorgd, met name op het gebied van 
externe maatregelen, sport, ruimte, 
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klimaatverandering, energie, toerisme en 
civiele bescherming; benadrukt dat 
afdoende financiële middelen hiervoor 
onontbeerlijk zijn;

klimaatverandering, energie, toerisme en 
civiele bescherming; benadrukt dat 
afdoende financiële middelen hiervoor 
onontbeerlijk zijn; is van mening dat de 
Commissie bij alle EU-beleidsvormen de 
territoriale dimensie in aanmerking moet 
nemen; 

Or. en

Amendement 287
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. herinnert eraan dat de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon het beleid 
van de Unie heeft versterkt en de Unie 
belangrijke nieuwe bevoegdheden heeft 
bezorgd, met name op het gebied van 
externe maatregelen, sport, ruimte, 
klimaatverandering, energie, toerisme en 
civiele bescherming; benadrukt dat 
afdoende financiële middelen hiervoor 
onontbeerlijk zijn;

29. herinnert eraan dat de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon het beleid 
van de Unie heeft versterkt en de Unie 
belangrijke nieuwe bevoegdheden heeft 
bezorgd, met name op het gebied van 
externe maatregelen, sport, ruimte, 
klimaatverandering, energie, toerisme en 
civiele bescherming; benadrukt dat 
afdoende financiële middelen hiervoor 
onontbeerlijk zijn; herinnert in deze 
context aan artikel 311 VWEU, op grond 
waarvan de EU zich moet voorzien van de 
middelen die nodig zijn om haar 
doelstellingen te verwezenlijken en aan
haar beleid uitvoering te geven;

Or. en

Amendement 288
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)



PE462.729v03-00 54/133 AM\864450NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 289
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 ter. herinnert eraan dat het Verdrag 
van Lissabon nieuwe, horizontale 
clausules omvat die van toepassing zijn op 
alle EU-beleidsvormen en dat het MFK 
daarom gelijkheid van vrouwen en 
mannen moet bevorderen, adequate 
sociale bescherming moet waarborgen en 
sociale uitsluiting en discriminatie moet 
bestrijden; onderstreept dat deze 
verplichtingen hun weerslag moeten 
vinden in toereikende financiële middelen 
en in aanmerking moeten worden 
genomen in alle met de EU-begroting 
gefinancierde activiteiten en 
beleidsvormen;

Or. en

Amendement 290
Marta Andreasen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. is van mening dat het initiatief Europa 
2020 als referentie op beleidsgebied moet 
fungeren voor het volgende MFK; wijst er 
tegelijkertijd op dat Europa 2020 geen 
allesomvattende strategie is waar alle 
beleidsgebieden van de Unie mee gedekt 
worden; benadrukt dat andere 
beleidsmaatregelen op basis van het 
Verdrag waarmee andere doelen worden 
nagestreefd ook afdoende aan bod moeten 
komen in het volgende MFK;

Schrappen

Or. en

Amendement 291
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. is van mening dat het initiatief Europa 
2020 als referentie op beleidsgebied moet 
fungeren voor het volgende MFK; wijst er 
tegelijkertijd op dat Europa 2020 geen 
allesomvattende strategie is waar alle 
beleidsgebieden van de Unie mee gedekt 
worden; benadrukt dat andere 
beleidsmaatregelen op basis van het 
Verdrag waarmee andere doelen worden 
nagestreefd ook afdoende aan bod moeten 
komen in het volgende MFK; 

30. is van mening dat Europa 2020 geen 
allesomvattende strategie is waar alle 
beleidsgebieden van de Unie mee gedekt 
worden; benadrukt dat andere 
beleidsmaatregelen op basis van het 
Verdrag waarmee andere doelen worden 
nagestreefd ook afdoende aan bod moeten 
komen in het volgende MFK;

Or. pt

Amendement 292
Konrad Szymański



PE462.729v03-00 56/133 AM\864450NL.doc

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. is van mening dat het initiatief Europa 
2020 als referentie op beleidsgebied moet 
fungeren voor het volgende MFK; wijst er 
tegelijkertijd op dat Europa 2020 geen 
allesomvattende strategie is waar alle 
beleidsgebieden van de Unie mee gedekt 
worden; benadrukt dat andere 
beleidsmaatregelen op basis van het 
Verdrag waarmee andere doelen worden 
nagestreefd ook afdoende aan bod moeten 
komen in het volgende MFK;

30. is van mening dat Europa 2020 geen 
allesomvattende strategie is waar alle 
beleidsgebieden van de Unie mee gedekt 
worden; benadrukt dat andere 
beleidsmaatregelen op basis van het 
Verdrag waarmee andere doelen worden 
nagestreefd ook afdoende aan bod moeten 
komen in het volgende MFK;

Or. pl

Amendement 293
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. is van mening dat het initiatief Europa 
2020 als referentie op beleidsgebied moet 
fungeren voor het volgende MFK; wijst er 
tegelijkertijd op dat Europa 2020 geen 
allesomvattende strategie is waar alle 
beleidsgebieden van de Unie mee gedekt 
worden; benadrukt dat andere 
beleidsmaatregelen op basis van het 
Verdrag waarmee andere doelen worden 
nagestreefd ook afdoende aan bod moeten 
komen in het volgende MFK;

30. is van mening dat het initiatief Europa 
2020 als referentie op beleidsgebied moet 
fungeren voor het volgende MFK; wijst er 
tegelijkertijd op dat Europa 2020 geen 
allesomvattende strategie is waar alle 
beleidsgebieden van de Unie mee gedekt 
worden; benadrukt dat beleidsmaatregelen 
op basis van het Verdrag waarmee andere 
doelen worden nagestreefd of waarmee 
een andere logica wordt gevolgd ook 
afdoende aan bod moeten komen in het 
volgende MFK;

Or. en

Amendement 294
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. is van mening dat het initiatief Europa 
2020 als referentie op beleidsgebied moet 
fungeren voor het volgende MFK; wijst er 
tegelijkertijd op dat Europa 2020 geen 
allesomvattende strategie is waar alle 
beleidsgebieden van de Unie mee gedekt 
worden; benadrukt dat andere 
beleidsmaatregelen op basis van het 
Verdrag waarmee andere doelen worden 
nagestreefd ook afdoende aan bod moeten 
komen in het volgende MFK;

30. is van mening dat het initiatief Europa 
2020 als belangrijkste referentie op 
beleidsgebied moet fungeren voor het 
volgende MFK; wijst er tegelijkertijd op 
dat Europa 2020 geen allesomvattende 
strategie is waar alle beleidsgebieden van 
de Unie mee gedekt worden; benadrukt dat 
andere beleidsmaatregelen op basis van het 
Verdrag waarmee andere doelen worden 
nagestreefd ook afdoende aan bod moeten 
komen in het volgende MFK;

Or. en

Amendement 295
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. is van mening dat het initiatief Europa 
2020 als referentie op beleidsgebied moet 
fungeren voor het volgende MFK; wijst er 
tegelijkertijd op dat Europa 2020 geen 
allesomvattende strategie is waar alle 
beleidsgebieden van de Unie mee gedekt 
worden; benadrukt dat andere 
beleidsmaatregelen op basis van het 
Verdrag waarmee andere doelen worden 
nagestreefd ook afdoende aan bod moeten 
komen in het volgende MFK;

30. is van mening dat het initiatief Europa 
2020 als referentie op beleidsgebied moet 
fungeren voor het volgende MFK; wijst er 
tegelijkertijd op dat Europa 2020 geen 
allesomvattende strategie is waar alle 
beleidsgebieden van de Unie mee gedekt 
worden; benadrukt dat andere 
beleidsmaatregelen op basis van het 
Verdrag waarmee andere doelen worden 
nagestreefd ook afdoende aan bod moeten 
komen in het volgende MFK, in het 
bijzonder op maatschappelijk gebied en op 
het gebied van landbouw, visserij, 
industrie, onderzoek en ontwikkeling;

Or. pt
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Amendement 296
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. onderstreept echter dat de huidige 
inhoud van de Europa 2020-strategie, zoals 
de hoofddoelen, vlaggenschipvoorstellen, 
knelpunten en indicatoren, nog steeds van 
zeer algemene aard is; onderstreept dat dit 
initiatievenpakket alleen kan worden 
verwezenlijkt door middel van concrete 
toezeggingen van de lidstaten in hun 
nationale hervormingsprogramma's en 
concrete en consistente 
wetgevingsvoorstellen;

31. onderstreept dat de Europa 2020-
strategie weliswaar bedoeld is voor de 
aanpak van zowel de economische groei 
en de financiële stabiliteit op korte termijn 
als de structurele overstap naar een op 
een efficiënter hulpbronnengebruik 
gebaseerd, duurzamer en koolstofarm 
groeitraject op lange termijn, maar de 
huidige inhoud van de Europa 2020-
strategie, zoals de hoofddoelen, 
vlaggenschipvoorstellen, knelpunten en 
indicatoren, nog steeds van zeer algemene 
aard is; onderstreept dat dit 
initiatievenpakket alleen kan worden 
verwezenlijkt door middel van concrete 
toezeggingen van de lidstaten in hun 
nationale hervormingsprogramma's en 
concrete en consistente 
wetgevingsvoorstellen;

Or. en

Amendement 297
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. onderstreept echter dat de huidige 
inhoud van de Europa 2020-strategie, zoals 
de hoofddoelen, vlaggenschipvoorstellen, 
knelpunten en indicatoren, nog steeds van 
zeer algemene aard is; onderstreept dat dit 
initiatievenpakket alleen kan worden 
verwezenlijkt door middel van concrete 
toezeggingen van de lidstaten in hun 

31. onderstreept dat de huidige inhoud van 
de Europa 2020-strategie, zoals de 
hoofddoelen, vlaggenschipvoorstellen, 
knelpunten en indicatoren, nog steeds van 
zeer algemene aard is en verzoekt de 
Commissie om gedetailleerdere 
voorstellen in te dienen; onderstreept dat 
dit initiatievenpakket alleen kan worden 



AM\864450NL.doc 59/133 PE462.729v03-00

NL

nationale hervormingsprogramma's en 
concrete en consistente 
wetgevingsvoorstellen;

verwezenlijkt door middel van concrete 
toezeggingen van de lidstaten in hun 
nationale hervormingsprogramma's en 
concrete en consistente 
wetgevingsvoorstellen;

Or. en

Amendement 298
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski, Danuta Maria 
Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. onderstreept echter dat de huidige 
inhoud van de Europa 2020-strategie, zoals 
de hoofddoelen, vlaggenschipvoorstellen, 
knelpunten en indicatoren, nog steeds van 
zeer algemene aard is; onderstreept dat dit 
initiatievenpakket alleen kan worden 
verwezenlijkt door middel van concrete 
toezeggingen van de lidstaten in hun 
nationale hervormingsprogramma's en
concrete en consistente 
wetgevingsvoorstellen;

31. onderstreept echter dat de huidige 
inhoud van de Europa 2020-strategie, zoals 
de hoofddoelen, vlaggenschipvoorstellen, 
knelpunten en indicatoren, nog steeds van 
zeer algemene aard is; onderstreept dat dit 
initiatievenpakket alleen kan worden 
verwezenlijkt door middel van concrete 
toezeggingen van de lidstaten in hun 
nationale hervormingsprogramma's, 
concrete en consistente 
wetgevingsvoorstellen en 
beleidsmaatregelen met mechanismen van 
bewezen effectiviteit; 

Or. en

Amendement 299
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. onderstreept echter dat de huidige 
inhoud van de Europa 2020-strategie, zoals 
de hoofddoelen, vlaggenschipvoorstellen, 

31. onderstreept dat de huidige inhoud van 
de Europa 2020-strategie, zoals de 
hoofddoelen, vlaggenschipvoorstellen, 
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knelpunten en indicatoren, nog steeds van 
zeer algemene aard is; onderstreept dat dit 
initiatievenpakket alleen kan worden 
verwezenlijkt door middel van concrete 
toezeggingen van de lidstaten in hun 
nationale hervormingsprogramma's en 
concrete en consistente 
wetgevingsvoorstellen;

knelpunten en indicatoren, nog steeds van 
zeer algemene aard is; onderstreept dat dit 
initiatievenpakket alleen kan worden 
verwezenlijkt door middel van concrete 
toezeggingen van de lidstaten in hun 
nationale hervormingsprogramma's en 
concrete en consistente 
wetgevingsvoorstellen; is van mening dat 
het slechts een herhaling is van de 
strategie van Lissabon en als dusdanig 
gedoemd is opnieuw te mislukken; 

Or. en

Amendement 300
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. onderstreept echter dat de huidige 
inhoud van de Europa 2020-strategie, zoals 
de hoofddoelen, vlaggenschipvoorstellen, 
knelpunten en indicatoren, nog steeds van 
zeer algemene aard is; onderstreept dat dit 
initiatievenpakket alleen kan worden 
verwezenlijkt door middel van concrete 
toezeggingen van de lidstaten in hun 
nationale hervormingsprogramma's en 
concrete en consistente 
wetgevingsvoorstellen;

31. onderstreept dat de huidige inhoud van 
de Europa 2020-strategie, zoals de 
hoofddoelen, vlaggenschipvoorstellen, 
knelpunten en indicatoren, nog steeds van 
zeer algemene aard is; onderstreept dat dit 
initiatievenpakket alleen kan worden 
verwezenlijkt door middel van concrete 
toezeggingen van de lidstaten in hun 
nationale hervormingsprogramma's en 
concrete en consistente 
wetgevingsvoorstellen;

Or. pl

Amendement 301
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31
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Ontwerpresolutie Amendement

31. onderstreept echter dat de huidige 
inhoud van de Europa 2020-strategie, zoals 
de hoofddoelen, vlaggenschipvoorstellen, 
knelpunten en indicatoren, nog steeds van 
zeer algemene aard is; onderstreept dat dit 
initiatievenpakket alleen kan worden 
verwezenlijkt door middel van concrete 
toezeggingen van de lidstaten in hun 
nationale hervormingsprogramma's en 
concrete en consistente 
wetgevingsvoorstellen;

31. onderstreept echter dat de huidige 
inhoud van de Europa 2020-strategie, zoals 
de hoofddoelen, vlaggenschipvoorstellen, 
knelpunten en indicatoren, nog steeds van 
zeer algemene aard is; onderstreept dat dit 
initiatievenpakket alleen kan worden 
verwezenlijkt door middel van concrete 
toezeggingen van de lidstaten in hun 
nationale hervormingsprogramma's,
concrete en consistente 
wetgevingsvoorstellen en de inzet van de 
regio´s met wetgevende bevoegdheden; 

Or. en

Amendement 302
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. bekrachtigt het belang van 
veelzijdige Europese initiatieven ter 
verwezenlijking van een prioritaire 
doelstelling van de Europa 2020-strategie 
- een arbeidsparticipatie van 75 procent: 
onderwijs en opleiding in het kader van 
een totaalstrategie voor levenslang leren, 
maatregelen inzake (re-)integratie op de 
arbeidsmarkt, maatregelen ter bestrijding 
van gendersegregatie, evenals 
maatregelen voor het behoud van het 
arbeidsvermogen, en wijst er uitdrukkelijk 
op dat aanvullende begrotingsmiddelen 
noodzakelijk zijn voor de financiering van 
deze maatregelen;

Or. de
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Amendement 303
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 ter. is van mening dat de herlancering 
van de interne markt een essentieel 
element is van de Europa 2020-strategie 
en daarmee de synergie tussen de diverse 
vlaggenschipinitiatieven wordt versterkt;

Or. en

Amendement 304
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. benadrukt daarnaast dat de strategie 
Europa 2020 alleen geloofwaardig kan 
zijn als zij over voldoende middelen 
beschikt; roept ertoe op om in het 
volgende MFK de ambities van de Europa 
2020-strategie tot uiting te laten komen en 
verzoekt de Commissie en de lidstaten een 
geloofwaardig financieringskader op te 
zetten waarmee in het bijzonder wordt 
gezorgd voor afdoende financiering voor 
de vlaggenschipinitiatieven; is in dit 
verband van mening dat de taken, 
hulpbronnen en verantwoordelijkheden 
duidelijk moeten worden vastgelegd en 
eenduidig moeten worden verdeeld tussen 
de Unie en haar lidstaten; doet een beroep 
op dat Commissie om de budgettaire 
dimensie van de vlaggenschipinitiatieven 
te verduidelijken, aangezien deze plannen 
voor prioritaire maatregelen alle 
beleidsgebieden raken welke uit de 
EU-begroting worden gefinancierd;

Schrappen
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Or. en

Amendement 305
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. benadrukt daarnaast dat de strategie 
Europa 2020 alleen geloofwaardig kan zijn 
als zij over voldoende middelen beschikt; 
roept ertoe op om in het volgende MFK de 
ambities van de Europa 2020-strategie tot 
uiting te laten komen en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten een 
geloofwaardig financieringskader op te 
zetten waarmee in het bijzonder wordt 
gezorgd voor afdoende financiering voor 
de vlaggenschipinitiatieven; is in dit 
verband van mening dat de taken, 
hulpbronnen en verantwoordelijkheden 
duidelijk moeten worden vastgelegd en 
eenduidig moeten worden verdeeld tussen 
de Unie en haar lidstaten; doet een beroep 
op dat Commissie om de budgettaire 
dimensie van de vlaggenschipinitiatieven 
te verduidelijken, aangezien deze plannen 
voor prioritaire maatregelen alle 
beleidsgebieden raken welke uit de 
EU-begroting worden gefinancierd;

32. benadrukt daarnaast dat de strategie 
Europa 2020 alleen geloofwaardig kan zijn 
als zij over voldoende middelen beschikt; 
in het volgende MFK moeten de ambities 
van de Europa 2020-strategie tot uiting 
komen en verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een geloofwaardig 
financieringskader op te zetten; is in dit 
verband van mening dat de taken, 
hulpbronnen en verantwoordelijkheden 
duidelijk moeten worden vastgelegd en 
eenduidig moeten worden verdeeld tussen 
de Unie en haar lidstaten; doet een beroep 
op dat Commissie om de budgettaire 
dimensie van de vlaggenschipinitiatieven 
te verduidelijken, aangezien deze plannen 
voor prioritaire maatregelen alle 
beleidsgebieden raken welke uit de 
EU-begroting worden gefinancierd;

Or. pl

Amendement 306
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. benadrukt daarnaast dat de strategie 
Europa 2020 alleen geloofwaardig kan zijn

32. benadrukt daarnaast dat de strategie 
Europa 2020 alleen geloofwaardig kan zijn 
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als zij over voldoende middelen beschikt; 
roept ertoe op om in het volgende MFK de 
ambities van de Europa 2020-strategie tot 
uiting te laten komen en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten een 
geloofwaardig financieringskader op te 
zetten waarmee in het bijzonder wordt 
gezorgd voor afdoende financiering voor 
de vlaggenschipinitiatieven; is in dit 
verband van mening dat de taken, 
hulpbronnen en verantwoordelijkheden 
duidelijk moeten worden vastgelegd en 
eenduidig moeten worden verdeeld tussen 
de Unie en haar lidstaten; doet een beroep 
op dat Commissie om de budgettaire 
dimensie van de vlaggenschipinitiatieven 
te verduidelijken, aangezien deze plannen 
voor prioritaire maatregelen alle 
beleidsgebieden raken welke uit de 
EU-begroting worden gefinancierd;

als zij over voldoende middelen beschikt; 
roept ertoe op om in het volgende MFK de 
ambities van de Europa 2020-strategie tot 
uiting te laten komen, waarbij in elk EU-
fonds en in alle begrotingsonderdelen 
rekening moet worden gehouden met de 
sociale dimensie, en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten een 
geloofwaardig financieringskader op te 
zetten waarmee in het bijzonder wordt 
gezorgd voor afdoende financiering voor 
de vlaggenschipinitiatieven; is in dit 
verband van mening dat de taken, 
hulpbronnen en verantwoordelijkheden 
duidelijk moeten worden vastgelegd en 
eenduidig moeten worden verdeeld tussen 
de Unie en haar lidstaten; doet een beroep 
op dat Commissie om de budgettaire 
dimensie van de vlaggenschipinitiatieven 
te verduidelijken, aangezien deze plannen 
voor prioritaire maatregelen alle 
beleidsgebieden raken welke uit de 
EU-begroting worden gefinancierd;

Or. de

Amendement 307
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. benadrukt daarnaast dat de strategie 
Europa 2020 alleen geloofwaardig kan zijn 
als zij over voldoende middelen beschikt; 
roept ertoe op om in het volgende MFK de 
ambities van de Europa 2020-strategie tot 
uiting te laten komen en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten een 
geloofwaardig financieringskader op te 
zetten waarmee in het bijzonder wordt 
gezorgd voor afdoende financiering voor 
de vlaggenschipinitiatieven; is in dit 
verband van mening dat de taken, 

32. benadrukt daarnaast dat de strategie 
Europa 2020 alleen geloofwaardig kan zijn 
als zij over voldoende middelen beschikt; 
roept ertoe op om in het volgende MFK de 
ambities van de Europa 2020-strategie tot 
uiting te laten komen en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten een 
geloofwaardig financieringskader op te 
zetten waarmee in het bijzonder wordt 
gezorgd voor een fundamentele 
herpriotering van het MFK teneinde 
afdoende financiering voor de 
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hulpbronnen en verantwoordelijkheden 
duidelijk moeten worden vastgelegd en 
eenduidig moeten worden verdeeld tussen 
de Unie en haar lidstaten; doet een beroep 
op dat Commissie om de budgettaire 
dimensie van de vlaggenschipinitiatieven 
te verduidelijken, aangezien deze plannen 
voor prioritaire maatregelen alle 
beleidsgebieden raken welke uit de 
EU-begroting worden gefinancierd;

vlaggenschipinitiatieven te verzekeren; is 
in dit verband van mening dat de taken, 
hulpbronnen en verantwoordelijkheden 
duidelijk moeten worden vastgelegd en 
eenduidig moeten worden verdeeld tussen 
de Unie en haar lidstaten, met inbegrip van 
de lokale en regionale overheden; doet 
een beroep op de Commissie om de 
budgettaire dimensie van de 
vlaggenschipinitiatieven te verduidelijken, 
aangezien deze plannen voor prioritaire 
maatregelen alle beleidsgebieden raken 
welke uit de EU-begroting worden 
gefinancierd;

Or. en

Amendement 308
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. benadrukt daarnaast dat de strategie 
Europa 2020 alleen geloofwaardig kan zijn 
als zij over voldoende middelen beschikt; 
roept ertoe op om in het volgende MFK de 
ambities van de Europa 2020-strategie tot 
uiting te laten komen en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten een 
geloofwaardig financieringskader op te 
zetten waarmee in het bijzonder wordt 
gezorgd voor afdoende financiering voor 
de vlaggenschipinitiatieven; is in dit 
verband van mening dat de taken, 
hulpbronnen en verantwoordelijkheden 
duidelijk moeten worden vastgelegd en 
eenduidig moeten worden verdeeld tussen 
de Unie en haar lidstaten; doet een beroep 
op dat Commissie om de budgettaire 
dimensie van de vlaggenschipinitiatieven 
te verduidelijken, aangezien deze plannen 
voor prioritaire maatregelen alle 
beleidsgebieden raken welke uit de 

32. benadrukt daarnaast dat de strategie 
Europa 2020 alleen geloofwaardig kan zijn 
als zij over voldoende middelen beschikt; 
roept ertoe op om in het volgende MFK de 
ambities van de Europa 2020-strategie tot 
uiting te laten komen en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten een 
geloofwaardig financieringskader op te 
zetten waarmee in het bijzonder wordt 
gezorgd voor afdoende financiering voor 
de vlaggenschipinitiatieven; is in dit 
verband van mening dat de taken, 
hulpbronnen en verantwoordelijkheden 
duidelijk moeten worden vastgelegd en 
eenduidig moeten worden verdeeld tussen 
de Unie en haar lidstaten, met inbegrip van 
de lokale en regionale overheden; doet 
een beroep op de Commissie om de 
budgettaire dimensie van de 
vlaggenschipinitiatieven te verduidelijken,
aangezien deze plannen voor prioritaire 
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EU-begroting worden gefinancierd; maatregelen alle beleidsgebieden raken 
welke uit de EU-begroting worden 
gefinancierd

Or. en

Amendement 309
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. benadrukt daarnaast dat de strategie 
Europa 2020 alleen geloofwaardig kan zijn 
als zij over voldoende middelen beschikt; 
roept ertoe op om in het volgende MFK de 
ambities van de Europa 2020-strategie tot 
uiting te laten komen en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten een 
geloofwaardig financieringskader op te 
zetten waarmee in het bijzonder wordt 
gezorgd voor afdoende financiering voor 
de vlaggenschipinitiatieven; is in dit 
verband van mening dat de taken, 
hulpbronnen en verantwoordelijkheden 
duidelijk moeten worden vastgelegd en 
eenduidig moeten worden verdeeld tussen 
de Unie en haar lidstaten; doet een beroep 
op dat Commissie om de budgettaire 
dimensie van de vlaggenschipinitiatieven 
te verduidelijken, aangezien deze plannen 
voor prioritaire maatregelen alle 
beleidsgebieden raken welke uit de 
EU-begroting worden gefinancierd;

32. benadrukt daarnaast dat de strategie 
Europa 2020 alleen geloofwaardig kan zijn 
als zij over voldoende middelen beschikt; 
roept ertoe op om in het volgende MFK de 
ambities van de Europa 2020-strategie tot 
uiting te laten komen en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten een 
geloofwaardig financieringskader op te 
zetten waarmee in het bijzonder wordt 
gezorgd voor afdoende financiering voor 
de vlaggenschipinitiatieven en waarbij 
specifieke aandacht wordt besteed aan de 
ontwikkelingsbehoeften van kleine en 
middelgrote ondernemingen; is in dit 
verband van mening dat de taken, 
hulpbronnen en verantwoordelijkheden 
duidelijk moeten worden vastgelegd en 
eenduidig moeten worden verdeeld tussen 
de Unie en haar lidstaten; doet een beroep 
op dat Commissie om de budgettaire 
dimensie van de vlaggenschipinitiatieven 
te verduidelijken, aangezien deze plannen 
voor prioritaire maatregelen alle 
beleidsgebieden raken welke uit de 
EU-begroting worden gefinancierd;

Or. fi

Amendement 310
Richard Ashworth, Konrad Szymański
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. benadrukt daarnaast dat de strategie 
Europa 2020 alleen geloofwaardig kan zijn 
als zij over voldoende middelen beschikt; 
roept ertoe op om in het volgende MFK de 
ambities van de Europa 2020-strategie tot 
uiting te laten komen en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten een 
geloofwaardig financieringskader op te 
zetten waarmee in het bijzonder wordt 
gezorgd voor afdoende financiering voor 
de vlaggenschipinitiatieven; is in dit 
verband van mening dat de taken, 
hulpbronnen en verantwoordelijkheden 
duidelijk moeten worden vastgelegd en 
eenduidig moeten worden verdeeld tussen 
de Unie en haar lidstaten; doet een beroep 
op dat Commissie om de budgettaire 
dimensie van de vlaggenschipinitiatieven 
te verduidelijken, aangezien deze plannen 
voor prioritaire maatregelen alle 
beleidsgebieden raken welke uit de 
EU-begroting worden gefinancierd;

32. benadrukt daarnaast dat de strategie 
Europa 2020 alleen geloofwaardig kan zijn 
als zij over adequate middelen beschikt; 
roept ertoe op om in het volgende MFK de 
ambities van de Europa 2020-strategie tot 
uiting te laten komen en is vastbesloten om 
in samenwerking met de Commissie en de 
lidstaten een geloofwaardig 
financieringskader op te zetten waarmee in 
het bijzonder wordt gezorgd voor afdoende 
financiering voor de 
vlaggenschipinitiatieven; is in dit verband 
van mening dat de taken, hulpbronnen en 
verantwoordelijkheden duidelijk moeten 
worden vastgelegd en eenduidig moeten 
worden verdeeld tussen de Unie en haar 
lidstaten; doet een beroep op de Commissie 
om de budgettaire dimensie van de 
vlaggenschipinitiatieven te verduidelijken, 
aangezien deze plannen voor prioritaire 
maatregelen alle beleidsgebieden raken 
welke uit de EU-begroting worden 
gefinancierd;

Or. en

Amendement 311
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. benadrukt daarnaast dat de strategie 
Europa 2020 alleen geloofwaardig kan zijn 
als zij over voldoende middelen beschikt; 
roept ertoe op om in het volgende MFK de 
ambities van de Europa 2020-strategie tot 
uiting te laten komen en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten een 

32. benadrukt daarnaast dat de strategie 
Europa 2020 alleen geloofwaardig kan zijn 
als zij over voldoende middelen beschikt; 
roept ertoe op om in het volgende MFK de 
ambities van de Europa 2020-strategie tot 
uiting te laten komen en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten een 
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geloofwaardig financieringskader op te 
zetten waarmee in het bijzonder wordt 
gezorgd voor afdoende financiering voor 
de vlaggenschipinitiatieven; is in dit 
verband van mening dat de taken, 
hulpbronnen en verantwoordelijkheden 
duidelijk moeten worden vastgelegd en 
eenduidig moeten worden verdeeld tussen 
de Unie en haar lidstaten; doet een beroep 
op dat Commissie om de budgettaire 
dimensie van de vlaggenschipinitiatieven 
te verduidelijken, aangezien deze plannen 
voor prioritaire maatregelen alle 
beleidsgebieden raken welke uit de 
EU-begroting worden gefinancierd;

geloofwaardig financieringskader op te 
zetten waarmee in het bijzonder wordt 
gezorgd voor afdoende financiering voor 
de hoofddoelstellingen; is in dit verband 
van mening dat de taken, hulpbronnen en 
verantwoordelijkheden duidelijk moeten 
worden vastgelegd en eenduidig moeten 
worden verdeeld tussen de Unie en haar 
lidstaten; doet een beroep op de Commissie 
om de budgettaire dimensie van de 
vlaggenschipinitiatieven te verduidelijken, 
aangezien deze plannen voor prioritaire 
maatregelen alle beleidsgebieden raken 
welke uit de EU-begroting worden 
gefinancierd;

Or. en

Amendement 312
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. benadrukt daarnaast dat de strategie 
Europa 2020 alleen geloofwaardig kan zijn 
als zij over voldoende middelen beschikt; 
roept ertoe op om in het volgende MFK de 
ambities van de Europa 2020-strategie tot 
uiting te laten komen en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten een 
geloofwaardig financieringskader op te 
zetten waarmee in het bijzonder wordt 
gezorgd voor afdoende financiering voor 
de vlaggenschipinitiatieven; is in dit 
verband van mening dat de taken, 
hulpbronnen en verantwoordelijkheden 
duidelijk moeten worden vastgelegd en 
eenduidig moeten worden verdeeld tussen 
de Unie en haar lidstaten; doet een beroep 
op dat Commissie om de budgettaire 
dimensie van de vlaggenschipinitiatieven 
te verduidelijken, aangezien deze plannen 
voor prioritaire maatregelen alle 

32. benadrukt daarnaast dat de strategie 
Europa 2020 alleen geloofwaardig kan zijn 
als zij over voldoende middelen beschikt; 
roept ertoe op om in het volgende MFK de 
ambities van de Europa 2020-strategie tot 
uiting te laten komen en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten een 
geloofwaardig financieringskader op te 
zetten waarmee in het bijzonder wordt 
gezorgd voor afdoende financiering voor 
de vlaggenschipinitiatieven; is in dit 
verband van mening dat de taken, 
hulpbronnen en verantwoordelijkheden 
duidelijk moeten worden vastgelegd en 
eenduidig moeten worden verdeeld tussen 
de Unie en haar lidstaten; herinnert eraan 
dat de lidstaten hun nationale 
doelstellingen en dus ook de 
dienovereenkomstige begrotingsbehoeften 
reeds hebben vastgesteld; doet een beroep 
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beleidsgebieden raken welke uit de 
EU-begroting worden gefinancierd;

op de Commissie om de budgettaire 
dimensie van de vlaggenschipinitiatieven 
te verduidelijken, aangezien deze plannen 
voor prioritaire maatregelen alle 
beleidsgebieden raken welke uit de 
EU-begroting worden gefinancierd;

Or. en

Amendement 313
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. benadrukt daarnaast dat de strategie 
Europa 2020 alleen geloofwaardig kan zijn 
als zij over voldoende middelen beschikt; 
roept ertoe op om in het volgende MFK de 
ambities van de Europa 2020-strategie tot 
uiting te laten komen en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten een 
geloofwaardig financieringskader op te 
zetten waarmee in het bijzonder wordt 
gezorgd voor afdoende financiering voor 
de vlaggenschipinitiatieven; is in dit 
verband van mening dat de taken, 
hulpbronnen en verantwoordelijkheden 
duidelijk moeten worden vastgelegd en 
eenduidig moeten worden verdeeld tussen 
de Unie en haar lidstaten; doet een beroep 
op dat Commissie om de budgettaire 
dimensie van de vlaggenschipinitiatieven 
te verduidelijken, aangezien deze plannen 
voor prioritaire maatregelen alle 
beleidsgebieden raken welke uit de 
EU-begroting worden gefinancierd;

32. benadrukt daarnaast dat de strategie 
Europa 2020 alleen geloofwaardig kan zijn 
als zij over voldoende middelen beschikt; 
roept ertoe op om in het volgende MFK de 
ambities van de Europa 2020-strategie tot 
uiting te laten komen en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten een 
geloofwaardig financieringskader op te 
zetten waarmee in het bijzonder wordt 
gezorgd voor afdoende financiering voor 
de vlaggenschipinitiatieven; is in dit 
verband van mening dat de taken, 
hulpbronnen en verantwoordelijkheden 
duidelijk moeten worden vastgelegd en 
eenduidig moeten worden verdeeld tussen 
de Unie en haar lidstaten; doet een beroep 
op dat Commissie om de budgettaire 
dimensie van de vlaggenschipinitiatieven 
te verduidelijken, aangezien deze plannen 
voor prioritaire maatregelen alle 
beleidsgebieden raken welke uit de 
EU-begroting worden gefinancierd; vraagt 
de Commissie daarnaast aan te geven 
welke financiële middelen zij voor de 
Europese innovatiepartnerschappen wil 
bestemmen zodat zij effectief kunnen 
optreden;

Or. it
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Amendement 314
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. is ervan overtuigd dat de Europa 
2020-strategie moet worden aangevuld 
met elementen die in het verleden 
succesvol zijn gebleken te zijn, die de EU 
rechtstreeks in contact brengen met haar 
burgers en de onmiddellijke, positieve 
gevolgen voor de burgers zichtbaar 
maken, die in heel de Unie onmiddellijke 
toegevoegde waarde creëren en dankzij 
hun unieke aard zorgen voor de 
voortzetting van programma´s ten 
behoeve van het maatschappelijk 
middenveld, waarbij samenwerking tussen 
de begunstigden op regionaal en lokaal 
vlak, jongeren, consumenten en 
netwerken voor gezondheids- en 
milieubescherming essentieel is; 

Or. en

Amendement 315
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. waarschuwt dat de ontwikkeling van 
een Europese 2020-strategie voor een 
periode van 10 jaar alleen mogelijk is 
wanneer sprake is van de nodige 
budgettaire flexibiliteit, om te waarborgen 
dat de begrotingsmiddelen in voorkomend 
geval kunnen worden aangepast aan de 
ontwikkelingen en prioriteiten;

33. waarschuwt dat de ontwikkeling van 
een Europese 2020-strategie voor een 
periode van 10 jaar alleen mogelijk is 
wanneer sprake is van de nodige 
budgettaire flexibiliteit, om te waarborgen 
dat de begrotingsmiddelen in voorkomend 
geval kunnen worden aangepast aan de 
ontwikkelingen en prioriteiten; benadrukt 
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dat de Europa 2020-strategie niet als 
enige referentie op beleidsgebied mag 
fungeren voor het volgende MFK;

Or. pl

Amendement 316
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Een begroting ter ondersteuning van het 
economisch bestuur

33 bis. vestigt de aandacht op het feit dat 
de crisis de grote structurele 
ongelijkheden in de eurozone zichtbaar 
heeft gemaakt; als gevolg van die 
ongelijkheden hebben bepaalde lidstaten 
een overschot op hun handelsbalans en 
andere een tekort; bovenop de ongelijke 
mededingingssituatie komen het 
recessieve effect van een monetair beleid 
dat uitsluitend inflatiegericht is en het 
procyclische karakter van het Groei- en 
Stabiliteitspact; is er daarom van 
overtuigd dat de crisis van de 
overheidsschuld in de eurozone slechts 
definitief kan worden opgelost met een 
economisch bestuur dat de structurele en 
institutionele oorzaken aanpakt;

Or. pt

Amendement 317
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 ter (nieuw)



PE462.729v03-00 72/133 AM\864450NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

33 ter. benadrukt de noodzaak om 
maatregelen te nemen ter bestrijding van 
precaire arbeidsomstandigheden en ter 
bevordering van re-integratie op de 
arbeidsmarkt; is bovendien van mening 
dat er, om de demografische uitdagingen 
aan te pakken, initiatieven moeten worden 
gelanceerd om jongeren beter op de 
arbeidsmarkt te integreren en om oudere 
werknemers door middel van maatregelen 
op het gebied van gezondheid en 
kwalificatie te ondersteunen;

Or. de

Amendement 318
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 quater. stelt zich ten doel het aantal 
door armoede getroffen en bedreigde 
mensen in Europa duurzaam terug te 
dringen en dringt erop aan dat 
maatregelen adequaat worden 
gefinancierd om veilig te stellen dat de 
Europa 2020-doelstelling daadwerkelijk 
kan worden verwezenlijkt;

Or. de

Amendement 319
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

33 quinquies. stelt vast dat de Europese 
begroting, en in het bijzonder het 
cohesiebeleid en de structuurfondsen, in 
het kader van de economische en 
financiële crisis niet hebben kunnen 
verhinderen dat de ongelijkheden en de 
sociale verschillen tussen de landen 
binnen de Europese ruimte zijn 
toegenomen; verzoekt de Commissie een 
mededeling voor te leggen over de 
complementariteit van de Europese 
dimensie in sociale beleidsmaatregelen en 
voorstellen te doen om de 
maatschappelijke situatie van de burgers 
die in de Europese Unie wonen op 
middellange en lange termijn op elkaar af 
te stemmen;

Or. pt

Amendement 320
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 sexies. is van mening dat het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid grondig 
gewijzigd moeten worden, maar dat de 
algemene doelstellingen in stand moeten 
worden gehouden; die zijn gericht op 
steun voor productie en investeringen, het 
creëren van werkgelegenheid en 
economische, sociale en 
milieuduurzaamheid, ondersteuning van 
kleine en middelgrote bedrijven en 
ondernemingen, coöperaties en andere 
maatschappelijke organisaties, rekening 
houdend met de kenmerken van elke 
lidstaat, de verdediging van de 
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voedselzekerheid en de 
voedselsoevereiniteit en de afschaffing
van de exportsubsidies;

Or. pt

Amendement 321
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 septies. vindt het essentieel om de 
middelen van het cohesiefonds en van de 
structuurfondsen te verhogen, in het 
bijzonder van het Europees Sociaal Fonds 
en van programma's zoals Progress, 
waarbij in het bijzonder aandacht moet 
gaan naar werkgelegenheid met rechten, 
gelijke rechten en kansen en de uitroeiing 
van armoede;

Or. pt

Amendement 322
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 octies. vindt het essentieel te 
garanderen dat in alle begrotingsposten 
rekening wordt gehouden met 
gendergelijkheid en om de steun daarvoor 
en de investeringen op dit gebied op te 
drijven;

Or. pt
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Amendement 323
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 nonies. vindt het essentieel om de steun 
voor investeringen in infrastructuur, 
maatschappelijke voorzieningen, 
onderzoek, innovatie en ontwikkeling te 
verhogen;

Or. pt

Amendement 324
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 decies. vindt het essentieel om de 
militaire uitgaven en de uitgaven voor het 
extern optreden, waaronder die voor 
Frontex, aanzienlijk te verlagen;

Or. pt

Amendement 325
Frank Engel, Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 undecies. herinnert eraan dat de 
Europese munt in het leven is geroepen 
zonder dat er sprake was van een echte 
economische convergentie tussen de 
landen die bereid waren deze munt in te 
voeren en zonder dat er een EU-begroting 
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was van voldoende omvang om op eigen 
kracht een munt te accommoderen; is van 
mening dat een dergelijke begroting zou 
vereisen dat belangrijke onderdelen van 
de uitgaven van de lidstaten worden 
vervangen door uit Europese 
begrotingsmiddelen voortkomende EU-
uitgaven; is van mening dat hiervoor 
eveneens navenante regelingen op het 
gebied van de politieke unie noodzakelijk 
zijn, teneinde coherentie en convergentie 
tussen de beleidsvormen van de EU en die 
van de lidstaten te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 326
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. wijst op het feit dat overeenkomstig het 
huidige Europees financieel 
stabilisatiemechanisme tot maximaal 
60 miljard EUR aan loongaranties gedekt 
moet zijn door de marge tussen het plafond 
van de eigen middelen en de jaarlijkse 
begrote uitgaven; wijst op de aanvullende 
verplichtingen die zijn overeengekomen in 
het kader van de financiële steun voor de 
middellange termijn aan lidstaten buiten de 
Eurozone, die door dezelfde marge gedekt 
moeten worden;

34. wijst op het feit dat overeenkomstig het 
huidige Europees financieel 
stabilisatiemechanisme, dat na 2013 zal  
hebben opgehouden te bestaan, tot 
maximaal 60 miljard EUR aan 
loongaranties gedekt moet zijn door de 
marge tussen het plafond van de eigen 
middelen en het totale MFK-plafond; wijst 
op de aanvullende verplichtingen die zijn 
overeengekomen in het kader van de 
financiële steun voor de middellange 
termijn aan lidstaten buiten de Eurozone, 
die door dezelfde marge gedekt moeten 
worden;

Or. en

Amendement 327
Frank Engel, Othmar Karas
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. wijst op het feit dat overeenkomstig het 
huidige Europees financieel 
stabilisatiemechanisme tot maximaal 
60 miljard EUR aan loongaranties gedekt 
moet zijn door de marge tussen het plafond 
van de eigen middelen en de jaarlijkse 
begrote uitgaven; wijst op de aanvullende 
verplichtingen die zijn overeengekomen in 
het kader van de financiële steun voor de 
middellange termijn aan lidstaten buiten de 
Eurozone, die door dezelfde marge gedekt 
moeten worden;

34. wijst op het feit dat overeenkomstig het 
huidige Europees financieel 
stabilisatiemechanisme tot maximaal 
60 miljard EUR aan loongaranties gedekt 
moet zijn door de marge tussen het plafond 
van de eigen middelen en de jaarlijkse 
begrote uitgaven; wijst op de aanvullende 
verplichtingen die zijn overeengekomen in 
het kader van de financiële steun voor de 
middellange termijn aan lidstaten buiten de 
Eurozone, die door dezelfde marge gedekt 
moeten worden; concludeert dat dit in de 
praktijk waarschijnlijk onmogelijk te 
realiseren zal zijn indien zich daartoe de 
noodzaak voordoet en dat daarom een 
haalbaar mechanisme voor EU-
begrotingsinterventie in het 
garantiestelsel geconcipieerd moet 
worden; 

Or. en

Amendement 328
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. is van mening dat het Europese 
semester moet zorgen voor een betere 
begrotingscoördinatie en synergieën tussen 
de Unie en de lidstaten, om zo te zorgen 
voor een grotere ETW; is van mening dat 
het Europese semester ook moet zorgen 
voor een betere economische coördinatie 
tussen de lidstaten en voor een beter 
economisch beheer van de Eurozone, om 
zo minder gebruik te hoeven maken van 
het Europees financieel 

35. . is van mening dat het Europese 
semester moet zorgen voor een betere 
begrotingscoördinatie en synergieën tussen 
de Unie en de lidstaten;
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stabilisatiemechanisme;

Or. en

Amendement 329
Reimer Böge, Frank Engel, Othmar Karas namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. is van mening dat het Europese 
semester moet zorgen voor een betere 
begrotingscoördinatie en synergieën tussen 
de Unie en de lidstaten, om zo te zorgen 
voor een grotere ETW; is van mening dat 
het Europese semester ook moet zorgen 
voor een betere economische coördinatie 
tussen de lidstaten en voor een beter 
economisch beheer van de Eurozone, om 
zo minder gebruik te hoeven maken van 
het Europees financieel 
stabilisatiemechanisme;

35. is van mening dat het Europese 
semester moet zorgen voor een betere 
begrotingscoördinatie en synergieën tussen 
de Unie en de lidstaten, om zo te zorgen 
voor een grotere ETW; is van mening dat 
het Europese semester ook moet zorgen 
voor een betere economische coördinatie 
tussen de lidstaten, overeenkomstig het 
beginsel van de communautaire methode,
en voor een beter economisch beheer van 
de Eurozone, om zo minder gebruik te 
hoeven maken van het Europees financieel 
stabilisatiemechanisme; is van mening dat 
het Europees semester gericht moet zijn 
op de verbetering van de synergieën 
tussen Europese en nationale openbare 
investeringen;

Or. en

Amendement 330
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. is van mening dat het Europese 
semester moet zorgen voor een betere 
begrotingscoördinatie en synergieën tussen 
de Unie en de lidstaten, om zo te zorgen 

35. is van mening dat het Europese 
semester moet zorgen voor een betere 
begrotingscoördinatie en synergieën tussen 
de Unie en de lidstaten, om zo te zorgen 



AM\864450NL.doc 79/133 PE462.729v03-00

NL

voor een grotere ETW; is van mening dat 
het Europese semester ook moet zorgen 
voor een betere economische coördinatie 
tussen de lidstaten en voor een beter 
economisch beheer van de Eurozone, om 
zo minder gebruik te hoeven maken van 
het Europees financieel 
stabilisatiemechanisme;

voor een grotere ETW; is van mening dat 
het Europese semester ook moet zorgen 
voor een betere economische coördinatie 
tussen de lidstaten, om zo minder gebruik 
te hoeven maken van het Europees 
financieel stabilisatiemechanisme;

Or. pl

Amendement 331
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. is van mening dat het Europese 
semester moet zorgen voor een betere 
begrotingscoördinatie en synergieën tussen 
de Unie en de lidstaten, om zo te zorgen 
voor een grotere ETW; is van mening dat 
het Europese semester ook moet zorgen 
voor een betere economische coördinatie 
tussen de lidstaten en voor een beter 
economisch beheer van de Eurozone, om 
zo minder gebruik te hoeven maken van 
het Europees financieel 
stabilisatiemechanisme;

35. is van mening dat het Europese 
semester moet zorgen voor een betere 
begrotingscoördinatie en synergieën tussen 
de Unie en de lidstaten, om zo te zorgen 
voor een grotere ETW; is van mening dat 
het Europese semester ook moet zorgen 
voor een betere economische coördinatie 
tussen de lidstaten teneinde het
economisch beheer van de Eurozone te 
verbeteren, om zo minder gebruik te 
hoeven maken van het Europees financieel 
stabilisatiemechanisme; 

Or. en

Amendement 332
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. is van mening dat het Europese 
semester moet zorgen voor een betere 

35. is van mening dat het Europese 
semester moet zorgen voor een betere 
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begrotingscoördinatie en synergieën tussen 
de Unie en de lidstaten, om zo te zorgen 
voor een grotere ETW; is van mening dat 
het Europese semester ook moet zorgen 
voor een betere economische coördinatie 
tussen de lidstaten en voor een beter 
economisch beheer van de Eurozone, om 
zo minder gebruik te hoeven maken van 
het Europees financieel 
stabilisatiemechanisme;

begrotingscoördinatie en synergieën tussen 
de Unie en de lidstaten, om zo te zorgen 
voor een grotere ETW; is van mening dat 
het Europese semester ook moet zorgen 
voor een betere economische coördinatie 
tussen de lidstaten en voor een beter 
economisch beheer van de Eurozone en 
van de landen die hiertoe wensen toe te 
treden, om zo minder gebruik te hoeven 
maken van het Europees financieel 
stabilisatiemechanisme; 

Or. en

Amendement 333
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. dringt aan op een overeenkomstig 
het conventiemodel georganiseerde 
conferentie over Europees economisch 
bestuur om het toezicht op en de 
coördinatie van het economische beleid 
verder te versterken en harmonisatie van 
het belastingbeleid te bewerkstelligen; 
gelooft dat in deze context ook moet 
worden nagedacht over nieuwe 
begrotingsontvangsten, innovatieve 
financieringsinstrumenten, zoals een 
belasting op financiële transacties, euro-
obligaties en projectobligaties, en over een 
volledige opneming van het Europees 
stabilisatiemechanisme in het EU-
rechtskader; 

Or. en

Amendement 334
Cornelis de Jong
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verwerpt het idee dat het Europees 
stabilisatiemechanisme in de periode na 
2013 zou moeten worden opgezet op een 
puur intergouvernementele wijze; 
benadrukt het gebrek aan democratische 
controle en controleerbaarheid van de 
intergouvernementele benadering; is van 
mening dat de mogelijkheid moet worden 
vastgelegd dat de begroting van de Unie 
bijdraagt aan het garantiestelsel en 
benadrukt de voordelen van de 
Uniemethode; is van mening dat hiervoor 
een wijziging van het 
eigenmiddelenbesluit nodig kan zijn;

36. stimuleert het idee dat het Europees 
stabilisatiemechanisme in de periode na 
2013 zou moeten worden opgezet op een 
puur intergouvernementele wijze; 

Or. en

Amendement 335
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verwerpt het idee dat het Europees 
stabilisatiemechanisme in de periode na 
2013 zou moeten worden opgezet op een 
puur intergouvernementele wijze; 
benadrukt het gebrek aan democratische 
controle en controleerbaarheid van de 
intergouvernementele benadering; is van 
mening dat de mogelijkheid moet worden 
vastgelegd dat de begroting van de Unie 
bijdraagt aan het garantiestelsel en 
benadrukt de voordelen van de 
Uniemethode; is van mening dat hiervoor 
een wijziging van het 
eigenmiddelenbesluit nodig kan zijn;

36. neemt nota van het idee dat het 
Europees stabilisatiemechanisme in de 
periode na 2013 zal moeten worden 
opgezet op een puur intergouvernementele 
wijze; 

Or. en
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Amendement 336
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verwerpt het idee dat het Europees 
stabilisatiemechanisme in de periode na 
2013 zou moeten worden opgezet op een 
puur intergouvernementele wijze; 
benadrukt het gebrek aan democratische 
controle en controleerbaarheid van de 
intergouvernementele benadering; is van 
mening dat de mogelijkheid moet worden 
vastgelegd dat de begroting van de Unie 
bijdraagt aan het garantiestelsel en 
benadrukt de voordelen van de 
Uniemethode; is van mening dat hiervoor 
een wijziging van het 
eigenmiddelenbesluit nodig kan zijn;

36. stelt vast dat het Europees 
stabilisatiemechanisme in de periode na 
2013 is opgezet op een puur 
intergouvernementele wijze; benadrukt het 
gebrek aan democratische controle en 
controleerbaarheid van de 
intergouvernementele benadering;

Or. en

Amendement 337
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verwerpt het idee dat het Europees 
stabilisatiemechanisme in de periode na 
2013 zou moeten worden opgezet op een 
puur intergouvernementele wijze;
benadrukt het gebrek aan democratische 
controle en controleerbaarheid van de 
intergouvernementele benadering; is van 
mening dat de mogelijkheid moet worden 
vastgelegd dat de begroting van de Unie 
bijdraagt aan het garantiestelsel en
benadrukt de voordelen van de 

36. verwerpt het idee dat het Europees 
stabilisatiemechanisme in de periode na 
2013 zou moeten worden opgezet op een 
puur intergouvernementele wijze;
benadrukt het gebrek aan democratische 
controle en controleerbaarheid van de 
intergouvernementele benadering; 
benadrukt de voordelen van de 
Uniemethode;
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Uniemethode; is van mening dat hiervoor 
een wijziging van het 
eigenmiddelenbesluit nodig kan zijn;

Or. en

Amendement 338
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verwerpt het idee dat het Europees 
stabilisatiemechanisme in de periode na 
2013 zou moeten worden opgezet op een 
puur intergouvernementele wijze;
benadrukt het gebrek aan democratische 
controle en controleerbaarheid van de 
intergouvernementele benadering; is van 
mening dat de mogelijkheid moet worden 
vastgelegd dat de begroting van de Unie 
bijdraagt aan het garantiestelsel en
benadrukt de voordelen van de 
Uniemethode; is van mening dat hiervoor 
een wijziging van het eigenmiddelenbesluit 
nodig kan zijn;

36. verwerpt het idee dat het Europees 
stabilisatiemechanisme in de periode na 
2013 zou moeten worden opgezet op een 
puur intergouvernementele wijze;
benadrukt het gebrek aan democratische 
controle en controleerbaarheid van de 
intergouvernementele benadering; 
benadrukt de voordelen van de 
Uniemethode; is van mening dat hiervoor 
een wijziging van het eigenmiddelenbesluit 
nodig kan zijn;

Or. en

Amendement 339
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verwerpt het idee dat het Europees 
stabilisatiemechanisme in de periode na 
2013 zou moeten worden opgezet op een 
puur intergouvernementele wijze;
benadrukt het gebrek aan democratische 

36. benadrukt dat de 
intergouvernementele benadering van het 
Europees stabilisatiemechanisme 
democratische controle en 
controleerbaarheid niet garandeert; is van 
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controle en controleerbaarheid van de 
intergouvernementele benadering; is van 
mening dat de mogelijkheid moet worden 
vastgelegd dat de begroting van de Unie 
bijdraagt aan het garantiestelsel en 
benadrukt de voordelen van de 
Uniemethode; is van mening dat hiervoor 
een wijziging van het 
eigenmiddelenbesluit nodig kan zijn;

mening dat de mogelijkheid moet worden 
vastgelegd dat de begroting van de Unie 
bijdraagt aan het garantiestelsel, wat 
inhoudt dat de houding van de Europese 
Unie moet veranderen;

Or. pt

Amendement 340
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias, namens de ALDE-
Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verwerpt het idee dat het Europees 
stabilisatiemechanisme in de periode na 
2013 zou moeten worden opgezet op een 
puur intergouvernementele wijze; 
benadrukt het gebrek aan democratische 
controle en controleerbaarheid van de 
intergouvernementele benadering; is van 
mening dat de mogelijkheid moet worden 
vastgelegd dat de begroting van de Unie 
bijdraagt aan het garantiestelsel en 
benadrukt de voordelen van de 
Uniemethode; is van mening dat hiervoor 
een wijziging van het eigenmiddelenbesluit 
nodig kan zijn;

36. verwerpt het idee dat het Europees 
stabilisatiemechanisme in de periode na 
2013 zou moeten worden opgezet op een 
puur intergouvernementele wijze; 
benadrukt het gebrek aan democratische 
controle, controleerbaarheid en 
handhaving van de intergouvernementele 
benadering; is van mening dat de 
mogelijkheid moet worden vastgelegd dat 
de begroting van de Unie bijdraagt aan het 
garantiestelsel en benadrukt de voordelen 
van de communautaire methode; is van 
mening dat hiervoor een wijziging van het 
eigenmiddelenbesluit nodig kan zijn;

Or. en

Amendement 341
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36
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Ontwerpresolutie Amendement

36. verwerpt het idee dat het Europees 
stabilisatiemechanisme in de periode na 
2013 zou moeten worden opgezet op een 
puur intergouvernementele wijze;
benadrukt het gebrek aan democratische 
controle en controleerbaarheid van de 
intergouvernementele benadering; is van 
mening dat de mogelijkheid moet worden 
vastgelegd dat de begroting van de Unie 
bijdraagt aan het garantiestelsel en 
benadrukt de voordelen van de 
Uniemethode; is van mening dat hiervoor 
een wijziging van het eigenmiddelenbesluit 
nodig kan zijn;

36. verwerpt het idee dat het Europees 
stabilisatiemechanisme in de periode na 
2013 zou moeten worden opgezet op een 
puur intergouvernementele wijze;
benadrukt het gebrek aan democratische 
controle en controleerbaarheid van de 
intergouvernementele benadering; is van 
mening dat de mogelijkheid moet worden 
vastgelegd dat de begroting van de Unie 
bijdraagt aan het garantiestelsel en 
benadrukt de noodzaak van de 
Uniemethode; is van mening dat hiervoor 
een wijziging van het eigenmiddelenbesluit 
nodig kan zijn;

Or. en

Amendement 342
Frank Engel, Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. gelooft dat de overheidsschuld die 
gemiddeld in de eurozone de 100 procent 
van het BBP nadert, niet tot 
geloofwaardige niveaus kan worden 
teruggebracht indien de landen niet 
bereid zijn om af te zien van aanzienlijke 
onderdelen van hun nationale 
bestedingen en de desbetreffende 
beleidsvormen. Zonder een aanzienlijk 
vermindering van de schuldenniveaus zal 
de schuldencrisis blijven voortduren en 
eventueel uitmonden in een structurele 
eurocrisis. Het enkel beperken van de 
tekorten in de toekomst zal niet volstaan, 
daar de schuld zal blijven toenemen, zij 
het dan minder snel. 
Schuldenvermindering vereist 
consequente begrotingsoverschotten, die 
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de Europese landen echter niet zullen 
kunnen realiseren en al helemaal niet 
handhaven als er geen 
concurrentievoordelen zijn ten opzichte 
van andere regio´s in de wereld. De enige 
manier om dit moeilijke probleem op te 
lossen is te zorgen voor een 
daadwerkelijke overheveling naar de Unie 
van bevoegdheden en bestedingen op het 
gebied van buitenlands en 
veiligheidsbeleid, grensbescherming, 
energienetten, vervoerinfrastructuur, 
ontwikkelingssamenwerking en 
onderzoek&ontwikkeling; 

Or. en

Amendement 343
Frank Engel, Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 ter. herhaalt dat muntsoevereiniteit 
absoluut gegrondvest moet zijn op 
begrotings- en economische
soevereiniteit; dringt daarom aan op een 
politiek sterker geïntegreerde Unie, 
geschraagd door een EU-begroting met 
voldoende kritische massa om een sterk 
begrotingskader voor een permanente 
stabiliteit van de euro te kunnen 
waarborgen; verklaart dat een voldoende 
omvangrijke EU-begroting de enige factor 
is die muntstabiliteit zal kunnen 
waarborgen en overheidsschuldencrises 
op den duur zal kunnen voorkomen, daar 
reddingsacties voor staten geen 
levensvatbare optie zijn en verworpen 
moeten worden voor de toekomst; is van 
mening dat alleen een uit eigen middelen 
gefinancierde, structurele verhoging van 
de EU-begroting tijdens de komende 
programmeringsperiode, die tegelijkertijd 
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plaatsvindt met een reorganisatie van de 
nationale begrotingen en die een 
geloofwaardige begrotingsconsolidatie 
mogelijk zal maken via het afzien van 
onnodig geworden uitgaven - daar 
Europese uitgaven effectiever zijn op 
kritieke gebieden - in plaats van via 
sociale bezuinigingen die democratisch 
gezien onhoudbaar zijn, zal de eurozone 
en de EU de vereiste begrotingsstabiliteit 
kan geven om de schuldencrisis te boven 
te komen;

Or. en

Amendement 344
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 quater. onderstreept dat er aanzienlijke 
verschillen zijn tussen vrouwen en 
mannen bij de toegang tot en de kansen 
voor machtsuitoefening binnen de 
economische structuren, daar vrouwen 
ondervertegenwoordigd zijn in de 
economische besluitvorming, in de 
vaststelling van de financiële, monetaire, 
commerciële en andere economische 
beleidsvormen, en in de uitwerking van de 
belastingstelsels en loonregelingen; 

Or. en

Amendement 345
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

Onderzoek en innovatie 
36 quinquies. gelooft dat de EU haar 
bestedingen moet concentreren op de 
gebieden die de economische groei en 
concurrentiekracht stimuleren, zoals 
innovatie en O&O; is ervan overtuigd dat 
een bloeiende onderzoek-, innovatie- en 
ontwikkelingsector tegelijkertijd zal 
helpen bij de aanpak van de hedendaagse 
maatschappelijke uitdagingen, zoals 
klimaatverandering, bronnenefficiëntie, 
gezondheid en vergrijzing, stadsbeheer en 
mobiliteit, voedsel en water;

Or. en

Amendement 346
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 sexies. steunt het initiatief voor uitgifte 
van euro-obligaties als instrument voor 
het beheer van een deel van de 
overheidsschuld, gelet op de Europese 
toegevoegde waarde die hiermee kan 
worden gecreëerd en gelet op de 
schaalbezuinigingen die kunnen 
bijgedragen aan de versterking van de 
liquiditeit en de economische groei;

Or. el

Amendement 347
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 septies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

36 septies. neemt nota van de euro-
obligaties, die steeds vaker genoemd 
worden als een gewoon 
schuldenbeheersinstrument, en van alle 
recente voorstellen en initiatieven ter 
zake; verzoekt de Europese Raad en de 
Commissie om het nodige politieke 
signaal te geven opdat de Commissie 
onderzoek kan doen naar een toekomstig 
systeem van euro-obligaties en de 
voorwaarden kan vaststellen waaronder 
een dergelijk systeem vruchten zou 
kunnen afwerpen voor alle deelnemende 
lidstaten en voor de eurozone in haar 
geheel; 

Or. en

Amendement 348
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 octies. dringt aan op opname van de 
vaststelling en bescherming van lands- en 
zeegrenzen, evenals geografische en 
economische grenzen, van de EU-landen 
in het europact, teneinde de Europese 
productie te beschermen tegen uit 
arbeidsintensieve landen in het oosten 
geïmporteerde smokkelwaar.

Or. en

Amendement 349
Bas Eickhout
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. is van mening dat Europa een 
gezamenlijke inspanning moet leveren 
voor het bereiken van de Europa 2020-
doelstelling om 3% van het bruto 
binnenlands product (BBP) te besteden aan 
O&O, met het oog op het verwezenlijken 
van een Europese onderzoeksruimte en een 
"Innovatie-Unie";

37. is van mening dat de publieke en 
particuliere sector in Europa een 
gezamenlijke inspanning moeten leveren 
voor het bereiken van de Europa 2020-
doelstelling om 3% van het bruto 
binnenlands product (BBP) te besteden aan 
O&O, met het oog op het verwezenlijken 
van een Europese onderzoeksruimte en een 
"Innovatie-Unie";

Or. en

Amendement 350
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. is van mening dat Europa een 
gezamenlijke inspanning moet leveren 
voor het bereiken van de Europa 2020-
doelstelling om 3% van het bruto 
binnenlands product (BBP) te besteden aan 
O&O, met het oog op het verwezenlijken 
van een Europese onderzoeksruimte en een 
"Innovatie-Unie";

37. is van mening dat Europa zowel op 
communautair als op nationaal niveau
een gezamenlijke inspanning moet leveren 
voor het bereiken van de Europa 2020-
doelstelling om 3% van het bruto 
binnenlands product (BBP) te besteden aan 
O&O, met het oog op het verwezenlijken 
van een Europese onderzoeksruimte en een 
"Innovatie-Unie";

Or. en

Amendement 351
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37
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Ontwerpresolutie Amendement

37. is van mening dat Europa een 
gezamenlijke inspanning moet leveren 
voor het bereiken van de Europa 2020-
doelstelling om 3% van het bruto 
binnenlands product (BBP) te besteden 
aan O&O, met het oog op het 
verwezenlijken van een Europese 
onderzoeksruimte en een "Innovatie-Unie";

37. is van mening dat Europa een 
gezamenlijke inspanning moet leveren 
voor het bereiken van de Europa 2020-
doelstelling, met het oog op het 
verwezenlijken van een Europese 
onderzoeksruimte en een "Innovatie-Unie";

Or. pl

Amendement 352
Frank Engel, Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. is van mening dat Europa een 
gezamenlijke inspanning moet leveren 
voor het bereiken van de Europa 2020-
doelstelling om 3% van het bruto 
binnenlands product (BBP) te besteden aan 
O&O, met het oog op het verwezenlijken 
van een Europese onderzoeksruimte en een 
"Innovatie-Unie";

37. is van mening dat Europa een 
gezamenlijke inspanning moet leveren 
voor het bereiken van de Europa 2020-
doelstelling om 3% van het bruto 
binnenlands product (BBP) te besteden aan 
O&O, met het oog op het verwezenlijken 
van een Europese onderzoeksruimte en een 
"Innovatie-Unie"; samenvoeging van 
nationale uitgaven in de EU-begroting 
kan de nodige kritieke massa en 
schaalvoordelen opleveren, terwijl 
overlapping, verstrooiing en verspilling 
van hoogstnoodzakelijke fondsen wordt 
voorkomen; is er vast van overtuigd dat 
onderzoek en innovatie voornamelijk 
moeten worden gefinancierd uit het EU-
budget, waardoor lidstaten op nationaal 
niveau minder aan O&O hoeven te 
besteden;

Or. en



PE462.729v03-00 92/133 AM\864450NL.doc

NL

Amendement 353
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. is van mening dat Europa een 
gezamenlijke inspanning moet leveren 
voor het bereiken van de Europa 2020-
doelstelling om 3% van het bruto 
binnenlands product (BBP) te besteden aan 
O&O, met het oog op het verwezenlijken 
van een Europese onderzoeksruimte en een 
"Innovatie-Unie";

37. is van mening dat Europa een 
gezamenlijke inspanning moet leveren 
voor het bereiken van de doelstelling om 
3% van het bruto binnenlands product 
(BBP) te besteden aan O&O, met het oog 
op het verwezenlijken van een Europese 
onderzoeksruimte en een "Innovatie-Unie"; 
onderstreept eveneens dat het 
noodzakelijk is om de veiligheid op het 
werk te garanderen van de professionele 
onderzoekers;

Or. pt

Amendement 354
Reimer Böge namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. is van mening dat Europa een 
gezamenlijke inspanning moet leveren 
voor het bereiken van de Europa 2020-
doelstelling om 3% van het bruto 
binnenlands product (BBP) te besteden aan 
O&O, met het oog op het verwezenlijken 
van een Europese onderzoeksruimte en een 
"Innovatie-Unie";

37. is van mening dat Europa een 
gezamenlijke inspanning moet leveren 
voor het bereiken van de Europa 2020-
doelstelling om 3% van het bruto 
binnenlands product (BBP) te besteden aan 
O&O, met het oog op het verwezenlijken 
van een Europese onderzoeksruimte en een 
"Innovatie-Unie"; doet een dringend 
beroep op de Commissie, de Raad en het 
Europees Parlement om zonder verder 
uitstel overeenstemming te bereiken over 
een gedetailleerde routekaart voor het 
behalen van deze doelstelling, en wijst op 
de enorme financiële inspanning, tot 120 
miljard euro, die hiervoor nodig is, niet 
alleen vanuit de begrotingen van de EU 
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en van de lidstaten, maar tevens vanuit de 
particuliere sector;

Or. en

Amendement 355
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. is van mening dat Europa een 
gezamenlijke inspanning moet leveren 
voor het bereiken van de Europa 2020-
doelstelling om 3% van het bruto 
binnenlands product (BBP) te besteden aan 
O&O, met het oog op het verwezenlijken 
van een Europese onderzoeksruimte en een 
"Innovatie-Unie";

37. is van mening dat Europa een 
gezamenlijke inspanning moet leveren 
voor het bereiken van de Europa 2020-
doelstelling om 3% van het bruto 
binnenlands product (BBP) te besteden aan 
O&O, met het oog op het verwezenlijken 
van een Europese onderzoeksruimte en een 
"Innovatie-Unie"; roept in dit verband de 
Commissie op een routekaart vast te 
stellen ter prioritering van de uitgaven 
voor O&O-sectoren, volgens het 
uitgangspunt van de Europese 
meerwaarde en de Europa 2020-
prioriteiten.

Or. en

Amendement 356
Richard Ashworth

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. is van mening dat Europa een 
gezamenlijke inspanning moet leveren 
voor het bereiken van de Europa 2020-
doelstelling om 3% van het bruto 
binnenlands product (BBP) te besteden aan 
O&O, met het oog op het verwezenlijken 

37. is van mening dat Europa een 
gezamenlijke inspanning moet leveren 
voor het bereiken van de Europa 2020-
doelstelling om 3% van het bruto 
binnenlands product (BBP) te besteden aan 
O&O, met het oog op het verwezenlijken 
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van een Europese onderzoeksruimte en een 
"Innovatie-Unie";

van een Europese onderzoeksruimte en een 
"Innovatie-Unie"; is van mening dat, als 
Europa zijn concurrentiekracht wil 
herkrijgen, in het volgende MFK een 
groter deel van de begroting moet worden 
bestemd voor sectoren waarin de EU een 
aanzienlijk concurrentievoordeel kan 
behalen, zoals energieopwekking en 
informatie- en communicatietechnologie;

Or. en

Amendement 357
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. benadrukt dat het kerninitiatief 
Innovatie-Unie de tot nu toe belangrijkste 
en meest concrete poging is te komen tot 
een strategisch, geïntegreerd Europees 
innovatiebeleid, het resultaat waarvan 
echter afhankelijk is van de volledige 
medewerking van en implementatie door 
de lidstaten, toereikende financiële steun 
van de Unie, de lidstaten en particuliere 
partners, en ondersteuning door een 
holistisch regulerend kader voor stabiliteit 
op lange termijn;

Or. en

Amendement 358
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 ter. hoopt dat de in het kader van het 
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kerninitiatief "Innovatie-Unie" ingestelde 
Europese innovatiepartnerschappen 
kunnen rekenen op passende 
ondersteuning en op de brede participatie 
van alle betrokkenen;

Or. it

Amendement 359
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 quater. erkent het aandeel van steden 
in het ontwikkelen, aantrekken en 
behouden van het hooggekwalificeerde 
talent dat Europa nodig heeft om zijn 
concurrentievermogen te vergroten en 
innovatie tot stand te brengen; benadrukt 
het belang van innovatie in de 
maatschappelijke en publieke sector naast 
technologische innovatie;

Or. en

Amendement 360
Jürgen Klute, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 quinquies. benadrukt dat het 
noodzakelijk is dat van technologisch 
onderzoek wordt aangetoond dat het erop 
is gericht bij te dragen aan vermindering 
van of aanpassing aan de 
klimaatverandering, aan vermindering 
van het gebruik van niet-hernieuwbare 
energiebronnen, en aan vermindering van 
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de energievraag, in het bijzonder van de 
hoogontwikkelde economieën van de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 361
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. onderstreept de noodzaak van 
versterking, stimulering en veiligstelling 
van de financiering van de activiteiten op 
het gebied van onderzoek, innovatie en 
ontwikkeling in de Unie via een 
aanzienlijke verhoging vanaf 2013 van de 
relevante uitgaven, te weten voor het 
achtste kaderprogramma voor onderzoek; 
benadrukt dat deze verhoging van de 
middelen gepaard moet gaan met een 
meer resultaatgerichte, op prestaties 
gebaseerde benadering en met een 
radicale vereenvoudiging van de 
financieringsprocedures;

Schrappen

Or. en

Amendement 362
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias, namens de ALDE-
Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. onderstreept de noodzaak van 
versterking, stimulering en veiligstelling 
van de financiering van de activiteiten op 
het gebied van onderzoek, innovatie en 

38. wijst op het belang van onderzoek en 
innovatie voor het versnellen van de 
overgang naar een duurzame economie 
en onderstreept derhalve de noodzaak van 
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ontwikkeling in de Unie via een 
aanzienlijke verhoging vanaf 2013 van de 
relevante uitgaven, te weten voor het 
achtste kaderprogramma voor onderzoek; 
benadrukt dat deze verhoging van de 
middelen gepaard moet gaan met een meer 
resultaatgerichte, op prestaties gebaseerde 
benadering en met een radicale 
vereenvoudiging van de 
financieringsprocedures;

versterking, stimulering en veiligstelling 
van de financiering van de activiteiten op 
het gebied van onderzoek, innovatie en 
ontwikkeling in de Unie via een 
aanzienlijke verhoging vanaf 2013 van de 
relevante uitgaven, te weten voor het 
achtste kaderprogramma voor onderzoek; 
benadrukt dat deze verhoging van de 
middelen gepaard moet gaan met een 
radicale vereenvoudiging van de 
financieringsprocedures; herinnert eraan 
dat een van de grootste problemen bij 
onderzoek en innovatie in Europa het feit 
is dat de resultaten niet op effectieve wijze 
op de markt worden gebracht; benadrukt 
in dit verband dat een soepele 
samenwerking tussen verschillende 
fondsen is vereist om dit te bereiken; roept 
de Commissie op harmonisering op dit 
terrein te bewerkstelligen, zodat de 
relevante fondsen elkaar waar mogelijk 
kunnen aanvullen;

Or. en

Amendement 363
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. onderstreept de noodzaak van 
versterking, stimulering en veiligstelling 
van de financiering van de activiteiten op 
het gebied van onderzoek, innovatie en 
ontwikkeling in de Unie via een
aanzienlijke verhoging vanaf 2013 van de 
relevante uitgaven, te weten voor het 
achtste kaderprogramma voor onderzoek; 
benadrukt dat deze verhoging van de 
middelen gepaard moet gaan met een meer 
resultaatgerichte, op prestaties gebaseerde 
benadering en met een radicale 
vereenvoudiging van de 

38. onderstreept de noodzaak van 
versterking, stimulering en veiligstelling 
van de financiering van de activiteiten op 
het gebied van onderzoek, innovatie en 
ontwikkeling in de Unie via een verhoging 
vanaf 2013 van de relevante uitgaven, 
zoals voor het achtste kaderprogramma 
voor onderzoek, met bijzondere aandacht 
voor KMO's en het cohesiebeleid; 
benadrukt dat dit gepaard moet gaan met 
een radicale vereenvoudiging van de 
financieringsprocedures;
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financieringsprocedures;

Or. en

Amendement 364
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. onderstreept de noodzaak van 
versterking, stimulering en veiligstelling 
van de financiering van de activiteiten op 
het gebied van onderzoek, innovatie en 
ontwikkeling in de Unie via een 
aanzienlijke verhoging vanaf 2013 van de 
relevante uitgaven, te weten voor het 
achtste kaderprogramma voor onderzoek; 
benadrukt dat deze verhoging van de 
middelen gepaard moet gaan met een meer 
resultaatgerichte, op prestaties gebaseerde 
benadering en met een radicale 
vereenvoudiging van de 
financieringsprocedures;

38. onderstreept de noodzaak van 
versterking, stimulering en veiligstelling 
van de financiering van de activiteiten op 
het gebied van onderzoek, innovatie en 
ontwikkeling in de Unie via een
geleidelijke verhoging vanaf 2013 van de 
relevante uitgaven, te weten voor het 
achtste kaderprogramma voor onderzoek; 
benadrukt dat deze verhoging van de 
middelen gepaard moet gaan met een meer 
resultaatgerichte, op prestaties gebaseerde 
benadering en met een radicale 
vereenvoudiging van de 
financieringsprocedures;

Or. en

Amendement 365
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. onderstreept de noodzaak van 
versterking, stimulering en veiligstelling 
van de financiering van de activiteiten op 
het gebied van onderzoek, innovatie en 
ontwikkeling in de Unie via een 
aanzienlijke verhoging vanaf 2013 van de 
relevante uitgaven, te weten voor het 

38. onderstreept de noodzaak van 
versterking, stimulering en veiligstelling 
van de financiering van de activiteiten op 
het gebied van onderzoek, innovatie en 
ontwikkeling in de Unie via een 
aanzienlijke verhoging vanaf 2013 van de 
relevante uitgaven, te weten voor het 
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achtste kaderprogramma voor onderzoek; 
benadrukt dat deze verhoging van de 
middelen gepaard moet gaan met een meer 
resultaatgerichte, op prestaties gebaseerde 
benadering en met een radicale 
vereenvoudiging van de 
financieringsprocedures;

achtste kaderprogramma voor onderzoek, 
met als streven een verdubbeling van de 
uitgaven; benadrukt dat deze verhoging 
van de middelen gepaard moet gaan met 
een meer resultaatgerichte, op prestaties 
gebaseerde benadering en met een radicale 
vereenvoudiging van de 
financieringsprocedures, en met meer 
aandacht voor excellent en 
grensverleggend onderzoek.

Or. en

Amendement 366
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Christian Ehler, 
Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. onderstreept de noodzaak van 
versterking, stimulering en veiligstelling 
van de financiering van de activiteiten op 
het gebied van onderzoek, innovatie en 
ontwikkeling in de Unie via een 
aanzienlijke verhoging vanaf 2013 van de 
relevante uitgaven, te weten voor het 
achtste kaderprogramma voor onderzoek; 
benadrukt dat deze verhoging van de 
middelen gepaard moet gaan met een meer 
resultaatgerichte, op prestaties gebaseerde 
benadering en met een radicale 
vereenvoudiging van de 
financieringsprocedures;

38. onderstreept de noodzaak van 
versterking, stimulering en veiligstelling 
van de financiering van de activiteiten op 
het gebied van onderzoek, innovatie en 
ontwikkeling in de Unie via een 
aanzienlijke verhoging vanaf 2013 van de 
relevante uitgaven, te weten voor het 
achtste kaderprogramma voor onderzoek; 
benadrukt dat met deze verhoging van de 
middelen, bij voorkeur door verdubbeling 
van het budget, duurzame groei en 
concurrentie door excellentie moeten 
worden aangemoedigd, en bovendien een 
excellentietraject moet worden ontwikkeld 
op basis van speciaal op de cultivering 
van Europees talent in onderzoek en 
innovatie gerichte maatregelen; 
onderstreept dat deze verhoging van 
middelen gepaard moet gaan met een meer 
resultaatgerichte, op prestaties gebaseerde 
benadering en met een radicale 
vereenvoudiging van de 
financieringsprocedures, wat zal resulteren 
in een toename van durfkapitaal voor 
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bijvoorbeeld KMO's; onderstreept dat 
KMO's moeten worden vrijgesteld van 
bepaalde administratieve eisen, zodat het 
papierwerk voor KMO's wordt verminderd 
en innovatie door een eenvoudigere 
toegang tot financiering wordt 
aangemoedigd;

Or. en

Amendement 367
Frank Engel, Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. onderstreept de noodzaak van 
versterking, stimulering en veiligstelling 
van de financiering van de activiteiten op 
het gebied van onderzoek, innovatie en 
ontwikkeling in de Unie via een 
aanzienlijke verhoging vanaf 2013 van de 
relevante uitgaven, te weten voor het 
achtste kaderprogramma voor onderzoek; 
benadrukt dat deze verhoging van de 
middelen gepaard moet gaan met een meer 
resultaatgerichte, op prestaties gebaseerde 
benadering en met een radicale 
vereenvoudiging van de 
financieringsprocedures;

38. onderstreept de noodzaak van 
versterking, stimulering en veiligstelling 
van de financiering van de activiteiten op 
het gebied van onderzoek, innovatie en 
ontwikkeling in de Unie via een 
aanzienlijke verhoging vanaf 2013 van de 
relevante uitgaven, te weten voor het 
achtste kaderprogramma voor onderzoek; 
benadrukt dat deze verhoging van de 
middelen, die zou moeten neerkomen op 
een verdubbeling van de bedragen van het 
zevende kaderprogramma, gepaard moet 
gaan met een meer resultaatgerichte, op 
prestaties gebaseerde benadering en met 
een radicale vereenvoudiging van de 
financieringsprocedures, teneinde interne 
struikelblokken voor concurrentie uit de 
weg te ruimen en de aandacht te richten 
op de concurrentiekracht van Europese 
activiteiten op het gebied van onderzoek, 
innovatie en ontwikkeling ten opzichte 
van externe concurrenten;

Or. en
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Amendement 368
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. onderstreept de noodzaak van 
versterking, stimulering en veiligstelling 
van de financiering van de activiteiten op 
het gebied van onderzoek, innovatie en 
ontwikkeling in de Unie via een 
aanzienlijke verhoging vanaf 2013 van de 
relevante uitgaven, te weten voor het 
achtste kaderprogramma voor onderzoek; 
benadrukt dat deze verhoging van de 
middelen gepaard moet gaan met een meer 
resultaatgerichte, op prestaties gebaseerde 
benadering en met een radicale 
vereenvoudiging van de 
financieringsprocedures;

38. onderstreept de noodzaak van 
versterking, stimulering en veiligstelling 
van de financiering van de activiteiten op 
het gebied van onderzoek, innovatie en 
ontwikkeling in de Unie via een 
aanzienlijke verhoging vanaf 2013 van de 
relevante uitgaven, te weten voor het 
achtste kaderprogramma voor onderzoek; 
benadrukt dat deze verhoging van de 
middelen gepaard moet gaan met een meer 
resultaatgerichte, op prestaties gebaseerde 
benadering en met een radicale 
vereenvoudiging van de 
financieringsprocedures; benadrukt dat het 
belangrijk is dat commercialisering van 
O&O-producten wordt gestimuleerd; 
vraagt erom de toegang van kleinere 
onderzoeksinstituten, ondernemingen en 
maatschappelijke organisaties tot O&O-
financiering te waarborgen;

Or. en

Amendement 369
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. onderstreept de noodzaak van 
versterking, stimulering en veiligstelling 
van de financiering van de activiteiten op 
het gebied van onderzoek, innovatie en 
ontwikkeling in de Unie via een 
aanzienlijke verhoging vanaf 2013 van de 
relevante uitgaven, te weten voor het 

38. onderstreept de noodzaak van 
versterking, stimulering en veiligstelling 
van de financiering van de activiteiten op 
het gebied van onderzoek, innovatie en 
ontwikkeling in de Unie via een 
aanzienlijke verhoging vanaf 2013 van de 
relevante uitgaven, te weten voor het 
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achtste kaderprogramma voor onderzoek; 
benadrukt dat deze verhoging van de 
middelen gepaard moet gaan met een meer 
resultaatgerichte, op prestaties gebaseerde 
benadering en met een radicale 
vereenvoudiging van de 
financieringsprocedures;

achtste kaderprogramma voor onderzoek; 
benadrukt dat deze verhoging van de 
middelen gepaard moet gaan met een meer 
resultaatgerichte, op prestaties gebaseerde 
benadering, meer criteria voor 
duurzaamheidstoetsing en met een 
radicale vereenvoudiging van de 
financieringsprocedures;

Or. en

Amendement 370
Reimer Böge, László Surján, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. onderstreept de noodzaak van 
versterking, stimulering en veiligstelling 
van de financiering van de activiteiten op 
het gebied van onderzoek, innovatie en 
ontwikkeling in de Unie via een 
aanzienlijke verhoging vanaf 2013 van de 
relevante uitgaven, te weten voor het 
achtste kaderprogramma voor onderzoek; 
benadrukt dat deze verhoging van de 
middelen gepaard moet gaan met een meer 
resultaatgerichte, op prestaties gebaseerde 
benadering en met een radicale 
vereenvoudiging van de 
financieringsprocedures;

38. onderstreept de noodzaak van 
versterking, stimulering en veiligstelling 
van de financiering van de activiteiten op 
het gebied van onderzoek, innovatie en 
ontwikkeling in de Unie via een 
aanzienlijke verhoging vanaf 2013 van de 
relevante uitgaven, te weten voor het 
achtste kaderprogramma voor onderzoek; 
benadrukt dat deze verhoging van de 
middelen gepaard moet gaan met een meer 
resultaatgerichte, op prestaties gebaseerde 
benadering en met een radicale 
vereenvoudiging van de 
financieringsprocedures; benadrukt dat 
meer dan een vierde van het geheel aan 
cohesiefondsen in de huidige 
programmaperiode is bestemd voor 
investeringen in O&O en innovatie, en 
benadrukt dat de rol van katalysator die in 
dit verband door het cohesiebeleid van de 
EU kan worden vervuld, in het volgende 
MFK moet worden gecontinueerd en 
versterkt;

Or. en



AM\864450NL.doc 103/133 PE462.729v03-00

NL

Amendement 371
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. onderstreept de noodzaak van 
versterking, stimulering en veiligstelling 
van de financiering van de activiteiten op 
het gebied van onderzoek, innovatie en 
ontwikkeling in de Unie via een 
aanzienlijke verhoging vanaf 2013 van de 
relevante uitgaven, te weten voor het 
achtste kaderprogramma voor onderzoek; 
benadrukt dat deze verhoging van de 
middelen gepaard moet gaan met een meer 
resultaatgerichte, op prestaties gebaseerde 
benadering en met een radicale 
vereenvoudiging van de 
financieringsprocedures;

38. onderstreept de noodzaak van 
versterking, stimulering en veiligstelling 
van de financiering van de activiteiten op 
het gebied van onderzoek, innovatie en 
ontwikkeling in de Unie via een 
aanzienlijke verhoging vanaf 2013 van de 
relevante uitgaven, te weten voor het 
achtste kaderprogramma voor onderzoek; 
benadrukt dat deze verhoging van de 
middelen gepaard moet gaan met een meer 
resultaatgerichte, op prestaties gebaseerde 
benadering en met een radicale 
vereenvoudiging van de 
financieringsprocedures om vooral de 
kleine en middelgrote ondernemingen bij 
onderzoek en ontwikkeling te betrekken;

Or. fi

Amendement 372
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. benadrukt de noodzaak het achtste 
kaderprogramma te vereenvoudigen ter 
vermindering van de administratieve 
lasten teneinde het programma 
toegankelijker te maken voor 
ondernemende KMO's; onderstreept in dit 
verband de noodzaak het grote aantal 
categorieën in het zevende 
kaderprogramma op te heffen, de 
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middelen te concentreren en zich te 
richten op een kleiner aantal, 
meeromvattende categorieën, waardoor 
het achtste kaderprogramma 
overzichtelijker wordt; stelt bovendien 
voor de termijn tussen aanvraag en 
toekenning aanzienlijk te verkorten, het 
aantal periodieke verslagen over de 
financiële positie te verminderen, en een 
nieuwe, betere balans te vinden tussen 
risico en beheersing; benadrukt de 
noodzaak KMO's vrij te stellen van 
bepaalde administratieve lasten en 
innovatie te bevorderen door 
eenvoudigere toegang tot financiering;

Or. en

Amendement 373
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 ter. is bezorgd over de beperkte 
aanspraak van de Europese 
wetenschappelijke gemeenschap op EU-
fondsen, roept de Commissie op haar 
inspanningen voort te zetten om de 
tegenstrijdige eisen van het verminderen 
van administratieve lasten en het 
vereenvoudigen van de toegang tot 
financieringsbronnen voor onderzoekers 
en KMO's, tegenover het behoud van 
voldoende begrotingcontrole met elkaar in 
overeenstemming te brengen; verwelkomt 
in dit verband de raadpleging van de 
Commissie over belangrijke verbeteringen 
in de Europese financiering van 
onderzoek en innovatie teneinde 
deelname te vereenvoudigen, de 
wetenschappelijke en economische impact 
te vergroten en met de middelen een 
groter rendement te behalen;
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Or. en

Amendement 374
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Christian Ehler, 
Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 quater. roept op tot een sterkere 
samenhang tussen elementair onderzoek 
en industriële innovatie, en tussen 
innovatie en het productieproces; is van 
mening dat de gehele innovatieketen in 
aanmerking moet worden genomen, van 
grensverleggend onderzoek tot 
technologische ontwikkeling, 
demonstratie, verspreiding, valorisatie van 
resultaten en een snelle opname van 
onderzoeksresultaten in de markten;

Or. en

Amendement 375
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 quinquies. roept de Commissie op een 
holistisch gemeenschappelijk beleidskader 
op te stellen met uniforme voorschriften 
ter ondersteuning en financiering van 
innovatie, synergie te creëren en 
ondersteuningsprogramma's voor 
O&O&I waar mogelijk samen te voegen, 
en tevens innovatie te steunen door 
middelen uit de structuurfondsen en het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid te 
bestemmen voor innovatie en tevens meer 
betrokkenheid van de financiële sector te 
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stimuleren; doet nogmaals een beroep op 
de lidstaten om de inkomsten uit de 
regeling voor emissiehandel te bestemmen 
voor klimaatgerelateerde maatregelen en 
innovatie op het gebied van efficiënt 
gebruik van hulpbronnen;

Or. en

Amendement 376
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 sexies. uit kritiek op het feit dat op dit 
moment meer onderzoeksgelden worden 
besteed aan onderzoek naar nucleaire 
energie dan aan onderzoek naar niet-
nucleaire energie; is van mening dat 
efficiënt energiegebruik en hernieuwbare 
energie de sleutelprioriteiten moeten zijn;

Or. en

Amendement 377
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 septies. betreurt bovendien dat van 
50,5 miljard euro van het zevende 
kaderprogramma slechts een bedrag van 
ongeveer 1,9 miljard euro is bestemd voor 
milieu- en klimaatverandering, terwijl het 
aandeel van de financiering voor 
onderzoeks- en 
ontwikkelingstechnologieën, 
demonstratieprojecten en ondersteuning 
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van eco-innovatie in verband met grote 
maatschappelijke uitdagingen waaronder 
klimaatverandering, efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, gezondheid en vergrijzing, 
stadsbeheer en duurzame mobiliteit, 
voedingsmiddelen en water, efficiënt 
gebruik en besparing van energie en 
herbruikbare energiebronnen, aanzienlijk 
verhoogd zou moeten worden, in het 
bijzonder met het oog op het bereiken van 
de Europese klimaat- en 
energiedoelstellingen;

Or. en

Amendement 378
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 octies. merkt op dat in het zevende 
kaderprogramma, met een budget van 53 
miljard euro, slechts 8,5 miljard euro is 
uitgetrokken voor milieuonderzoek; 
benadrukt dat dit niet voldoende is in 
aanmerking genomen dat Europa voor 
enorme uitdagingen staat in verband met 
de bescherming van ons milieu en 
klimaat, en dat Europa zijn 
voorhoedepositie op het gebied van groene 
technologie alleen kan behouden als de 
EU haar financiering van 
milieuonderzoek verhoogt.

Or. en

Amendement 379
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39
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Ontwerpresolutie Amendement

39. is van mening dat innovatieve Europese 
bedrijven niet alleen subsidies nodig 
hebben, maar ook meer vrijheid en een 
ruimere toegang tot durfkapitaal; benadrukt 
in dit verband de belangrijke rol die de EIB 
moet spelen en is in het bijzonder van 
mening dat het aantal permanente 
producten met risicodeling die de EIB via 
de RSFF aanbiedt uitgebreid moet worden;

39. is van mening dat innovatieve Europese 
bedrijven niet alleen subsidies nodig 
hebben, maar ook betere regelgeving en 
een ruimere toegang tot durfkapitaal; 
benadrukt in dit verband de belangrijke rol 
die de EIB moet spelen en is in het 
bijzonder van mening dat het aantal 
permanente instrumenten met risicodeling 
die de EIB via de RSFF aanbiedt uitgebreid 
moet worden;

Or. en

Amendement 380
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. is van mening dat innovatieve Europese 
bedrijven niet alleen subsidies nodig 
hebben, maar ook meer vrijheid en een
ruimere toegang tot durfkapitaal; 
benadrukt in dit verband de belangrijke rol 
die de EIB moet spelen en is in het 
bijzonder van mening dat het aantal 
permanente producten met risicodeling die 
de EIB via de RSFF aanbiedt uitgebreid 
moet worden;

39. is van mening dat innovatieve Europese 
bedrijven niet alleen subsidies nodig 
hebben, maar ook een meer diverse en 
ruimere toegang tot financiering, van 
subsidies tot leningen en 
aandelenfinanciering; benadrukt in dit 
verband de belangrijke rol die de EIB en 
het EIF moeten spelen en is in het 
bijzonder van mening dat het aantal 
permanente producten met risicodeling die 
de EIB via de RSFF aanbiedt uitgebreid 
moet worden, in het bijzonder ter 
ondersteuning van KMO's;

Or. en

Amendement 381
Niki Tzavela
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. is van mening dat innovatieve Europese 
bedrijven niet alleen subsidies nodig 
hebben, maar ook meer vrijheid en een 
ruimere toegang tot durfkapitaal; benadrukt 
in dit verband de belangrijke rol die de EIB 
moet spelen en is in het bijzonder van 
mening dat het aantal permanente 
producten met risicodeling die de EIB via 
de RSFF aanbiedt uitgebreid moet worden;

39. is van mening dat innovatieve Europese 
bedrijven niet alleen subsidies nodig 
hebben, maar ook meer vrijheid en een 
ruimere toegang tot durfkapitaal; roept op 
tot een sterkere samenhang tussen 
elementair onderzoek en industriële 
innovatie; benadrukt in dit verband de 
belangrijke rol die de EIB moet spelen en 
is in het bijzonder van mening dat het 
aantal permanente producten met 
risicodeling die de EIB via de RSFF 
aanbiedt uitgebreid moet worden;

Or. en

Amendement 382
Reimer Böge, Danuta Maria Hübner, Maria Da Graça Carvalho, Marian-Jean 
Marinescu namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

39 bis. roept de lidstaten en de Commissie
op om op nationaal en Europees niveau 
de juiste voorwaarden te scheppen voor 
vergroting van het aandeel van de 
particuliere sector in O&O-investeringen; 
onderstreept de noodzaak PPP's op dit 
gebied te verbeteren door administratieve 
lasten te verminderen en bestaande 
procedures te stroomlijnen, en tevens 
nieuwe PPP's, met partners uit 
verschillende lidstaten, te bevorderen;

Or. en
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Amendement 383
Reimer Böge, Marietta Giannakou, Ioannis Kasoulides, Danuta Maria Hübner namens 
de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

39 ter. is van mening dat er een sterke 
noodzaak is het verband tussen onderwijs, 
O&O en de arbeidsmarkt te versterken, 
als voorwaarde voor het versterken van de 
concurrentiekracht van de Unie en het 
bereiken van de politieke doelstellingen op 
dit gebied; stelt in dit verband een radicale 
hervorming van de financiering van 
Europese universiteiten in de volgende 
programmeringsperiode voor;

Or. en

Amendement 384
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. erkent de rol van het Europese 
Instituut voor Innovatie en Technologie 
(EIT) als drijvende kracht achter 
duurzame groei en concurrentievermogen 
van de EU dankzij de bevordering van 
wereldwijd toonaangevende innovatie en 
dringt aan op uitbreiding en afdoende 
financiering van prioritaire gebieden voor 
de kennis- en innovatiegemeenschappen 
(KIG's); benadrukt het belang van de 
Europese Onderzoeksraad bij het 
aanbieden van grensverleggende kennis 
aan toekomstige innovatoren;

Schrappen

Or. en
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Amendement 385
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. erkent de rol van het Europese 
Instituut voor Innovatie en Technologie 
(EIT) als drijvende kracht achter 
duurzame groei en concurrentievermogen 
van de EU dankzij de bevordering van 
wereldwijd toonaangevende innovatie en 
dringt aan op uitbreiding en afdoende 
financiering van prioritaire gebieden voor
de kennis- en innovatiegemeenschappen 
(KIG's); benadrukt het belang van de 
Europese Onderzoeksraad bij het 
aanbieden van grensverleggende kennis 
aan toekomstige innovatoren;

Schrappen

Or. pt

Amendement 386
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. erkent de rol van het Europese 
Instituut voor Innovatie en Technologie 
(EIT) als drijvende kracht achter 
duurzame groei en concurrentievermogen 
van de EU dankzij de bevordering van 
wereldwijd toonaangevende innovatie en 
dringt aan op uitbreiding en afdoende 
financiering van prioritaire gebieden voor 
de kennis- en innovatiegemeenschappen 
(KIG's); benadrukt het belang van de 
Europese Onderzoeksraad bij het 
aanbieden van grensverleggende kennis 

Schrappen
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aan toekomstige innovatoren;

Or. en

Amendement 387
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. erkent de rol van het Europese Instituut 
voor Innovatie en Technologie (EIT) als 
drijvende kracht achter duurzame groei en 
concurrentievermogen van de EU dankzij 
de bevordering van wereldwijd 
toonaangevende innovatie en dringt aan op 
uitbreiding en afdoende financiering van 
prioritaire gebieden voor de kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's); 
benadrukt het belang van de Europese 
Onderzoeksraad bij het aanbieden van 
grensverleggende kennis aan toekomstige 
innovatoren;

40. erkent de potentiële rol van het 
Europese Instituut voor Innovatie en 
Technologie (EIT) als drijvende kracht 
achter duurzame groei en 
concurrentievermogen van de EU dankzij 
de bevordering van wereldwijd 
toonaangevende innovatie en dringt aan op 
uitbreiding en afdoende financiering van 
prioritaire gebieden voor de kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's); 
benadrukt het belang van de Europese 
Onderzoeksraad bij het aanbieden van 
grensverleggende kennis aan toekomstige 
innovatoren;

Or. en

Amendement 388
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. erkent de rol van het Europese Instituut 
voor Innovatie en Technologie (EIT) als 
drijvende kracht achter duurzame groei en 
concurrentievermogen van de EU dankzij 
de bevordering van wereldwijd 
toonaangevende innovatie en dringt aan op 
uitbreiding en afdoende financiering van 

40. erkent de rol van het Europese Instituut 
voor Innovatie en Technologie (EIT) als 
drijvende kracht achter duurzame groei en 
concurrentievermogen van de EU dankzij 
de bevordering van wereldwijd 
toonaangevende innovatie en dringt aan op 
uitbreiding en afdoende financiering van 
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prioritaire gebieden voor de kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's); 
benadrukt het belang van de Europese 
Onderzoeksraad bij het aanbieden van 
grensverleggende kennis aan toekomstige 
innovatoren;

prioritaire gebieden voor de kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's); 
benadrukt het belang van de Europese 
Onderzoeksraad bij het aanbieden van 
grensverleggende kennis aan toekomstige 
innovatoren en ondersteuning van 
risicovolle onderzoeksideeën;

Or. en

Amendement 389
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

40 bis. onderschrijft de noodzaak tot 
investering van het EU-budget in 
grootschalige O&O-projecten, die naar 
verwachting het concurrentievermogen 
van de Europese economie zullen 
vergroten; herinnert eraan dat in de 
afgelopen jaren voor financiering van 
grootschalige projecten vaak middelen 
werden aangetrokken die waren bestemd 
voor andere onderzoeks- en 
ontwikkelingsgebieden; roept op tot 
gedetailleerde uitwerking van financiële 
langetermijnstrategieën, met 
gebruikmaking van onder meer financiële 
instrumenten zoals projectobligaties, 
teneinde de financiering van dergelijke 
projecten te waarborgen;

Or. en

Amendement 390
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

40 ter. benadrukt dat innovatie een van de 
sleutelprioriteiten van de Europa 2020-
strategie is; onderstreept dan ook het 
belang van in het bijzonder het CIP, van 
concrete gezamenlijke initiatieven, zoals 
op het gebied van brandstofcellen, schone 
lucht, enzovoort, en van een 
onderzoeksinfrastructuur;

Or. en

Amendement 391
Bas Eickhout, Helga Trüpel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. herinnert eraan dat KMO's de 
belangrijkste aanjagers zijn van 
economische groei, concurrentievermogen, 
innovatie en werkgelegenheid, en wijst op 
hun belangrijke rol bij het herstel en het 
stimuleren van de economie van de EU; is 
daarom ingenomen met de nadruk die de 
strategie Europa 2020 legt op 
industriebeleid, in het bijzonder met het 
vlaggenschipinitiatief "Een geïntegreerd 
industriebeleid in een tijd van 
mondialisering", en benadrukt de noodzaak 
van het versterken van acties die van 
belang zijn voor KMO's in andere 
vlaggenschipinitiatieven;

41. herinnert eraan dat KMO's, met 
inbegrip van de creatieve en culturele 
sector, de belangrijkste aanjagers zijn van 
duurzame ontwikkeling, economische 
groei, concurrentievermogen, innovatie en 
werkgelegenheid, en wijst op hun 
belangrijke rol bij het herstel en het 
stimuleren van een duurzame economie 
van de EU; is daarom ingenomen met de 
nadruk die de strategie Europa 2020 legt op 
industriebeleid, in het bijzonder met het 
vlaggenschipinitiatief "Een geïntegreerd 
industriebeleid in een tijd van 
mondialisering", en benadrukt de noodzaak 
van het versterken van acties die van 
belang zijn voor KMO's in andere 
vlaggenschipinitiatieven;

Or. en

Amendement 392
Thijs Berman, Judith A. Merkies
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. herinnert eraan dat KMO's de 
belangrijkste aanjagers zijn van 
economische groei, concurrentievermogen, 
innovatie en werkgelegenheid, en wijst op 
hun belangrijke rol bij het herstel en het 
stimuleren van de economie van de EU; is 
daarom ingenomen met de nadruk die de 
strategie Europa 2020 legt op 
industriebeleid, in het bijzonder met het
vlaggenschipinitiatief "Een geïntegreerd 
industriebeleid in een tijd van 
mondialisering", en benadrukt de noodzaak 
van het versterken van acties die van 
belang zijn voor KMO's in andere 
vlaggenschipinitiatieven;

41. herinnert eraan dat KMO's de 
belangrijkste aanjagers zijn van 
economische groei, concurrentievermogen, 
innovatie en werkgelegenheid, en wijst op 
hun belangrijke rol bij het herstel en het 
stimuleren van de economie van de EU; is 
daarom ingenomen met de nadruk die de 
strategie Europa 2020 legt op innovatie- en
industriebeleid, in het bijzonder met de
vlaggenschipinitiatieven "Innovatie-
Unie: Europa omvormen voor de wereld 
na de crisis" en "Een geïntegreerd 
industriebeleid in een tijd van 
mondialisering", en benadrukt de noodzaak 
van het versterken van acties die van 
belang zijn voor KMO's in andere 
vlaggenschipinitiatieven;;

Or. en

Amendement 393
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. herinnert eraan dat KMO's de 
belangrijkste aanjagers zijn van 
economische groei, concurrentievermogen, 
innovatie en werkgelegenheid, en wijst op 
hun belangrijke rol bij het herstel en het 
stimuleren van de economie van de EU; is 
daarom ingenomen met de nadruk die de 
strategie Europa 2020 legt op 
industriebeleid, in het bijzonder met het 
vlaggenschipinitiatief "Een geïntegreerd 
industriebeleid in een tijd van 
mondialisering", en benadrukt de noodzaak 
van het versterken van acties die van 

41. herinnert eraan dat KMO's de 
belangrijkste aanjagers zijn van 
economische groei, concurrentievermogen, 
innovatie en werkgelegenheid, en wijst op 
hun belangrijke rol bij het herstel en het 
stimuleren van de economie van de EU; is 
daarom ingenomen met de nadruk die de 
strategie Europa 2020 legt op 
industriebeleid, in het bijzonder met het 
vlaggenschipinitiatief "Een geïntegreerd 
industriebeleid in een tijd van 
mondialisering", en benadrukt de noodzaak 
van het versterken van acties die van 
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belang zijn voor KMO's in andere 
vlaggenschipinitiatieven;

belang zijn voor KMO's in andere 
vlaggenschipinitiatieven en van het 
verschaffen van microfinanciering voor 
het opzetten van kleine ondernemingen;

Or. en

Amendement 394
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. herinnert eraan dat KMO's de 
belangrijkste aanjagers zijn van 
economische groei, concurrentievermogen, 
innovatie en werkgelegenheid, en wijst op 
hun belangrijke rol bij het herstel en het 
stimuleren van de economie van de EU; is 
daarom ingenomen met de nadruk die de 
strategie Europa 2020 legt op 
industriebeleid, in het bijzonder met het 
vlaggenschipinitiatief "Een geïntegreerd 
industriebeleid in een tijd van 
mondialisering", en benadrukt de noodzaak 
van het versterken van acties die van 
belang zijn voor KMO's in andere 
vlaggenschipinitiatieven;

41. herinnert eraan dat KMO's de 
belangrijkste aanjagers zijn van 
economische groei, concurrentievermogen, 
innovatie en werkgelegenheid, en wijst op 
hun belangrijke rol bij het herstel en het 
stimuleren van de economie van de EU; is 
daarom ingenomen met de nadruk die de 
strategie Europa 2020 legt op 
industriebeleid, in het bijzonder met het 
vlaggenschipinitiatief "Een geïntegreerd 
industriebeleid in een tijd van 
mondialisering", en benadrukt de noodzaak 
van het versterken van acties die van 
belang zijn voor KMO's in andere 
vlaggenschipinitiatieven en in het kader 
van het toekomstige cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 395
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

41 bis. benadrukt dat een concurrerende, 
innovatieve en gevarieerde industriële 
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sector van essentieel belang is als basis 
voor een concurrerende, duurzame en 
integratiegerichte Europese economie;

Or. en

Amendement 396
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. roept ertoe op KMO's en ondernemers 
centraal te stellen in de strategie Europa 
2020; vraagt daarom de steun in het 
volgende MFK te verhogen voor alle 
programma's en instrumenten die gericht 
zijn op het ondersteunen van KMO's, in het 
bijzonder het programma 
Concurrentievermogen en Innovatie (CIP); 
benadrukt daarnaast dat er gezorgd moet 
worden voor een betere toegang tot en 
aanpassing van financieringsinstrumenten 
aan de behoeften van KMO's, onder meer 
door de garantieinstrumenten van het CIP 
en de RSFF uit te breiden in het kader van 
het kaderprogramma voor onderzoek;

42. roept ertoe op KMO's en ondernemers 
centraal te stellen in de strategie Europa 
2020; vraagt daarom de steun in het 
volgende MFK te verhogen voor alle 
programma's en instrumenten die gericht 
zijn op het ondersteunen van KMO's, zoals 
de Small Business Act en in het bijzonder 
het programma Concurrentievermogen en 
Innovatie (CIP); benadrukt daarnaast dat er 
gezorgd moet worden voor een betere 
toegang tot en aanpassing van 
financieringsinstrumenten aan de behoeften 
van KMO's, onder meer door de 
garantieinstrumenten van het CIP en de 
RSFF uit te breiden in het kader van het 
kaderprogramma voor onderzoek;

Or. en

Amendement 397
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. roept ertoe op KMO's en ondernemers 
centraal te stellen in de strategie Europa 
2020; vraagt daarom de steun in het 

42. roept ertoe op KMO's en ondernemers 
centraal te stellen in de strategie Europa 
2020 en benadrukt hun sleutelrol in de 
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volgende MFK te verhogen voor alle 
programma's en instrumenten die gericht 
zijn op het ondersteunen van KMO's, in het 
bijzonder het programma 
Concurrentievermogen en Innovatie (CIP); 
benadrukt daarnaast dat er gezorgd moet 
worden voor een betere toegang tot en 
aanpassing van financieringsinstrumenten 
aan de behoeften van KMO's, onder meer 
door de garantieinstrumenten van het CIP 
en de RSFF uit te breiden in het kader van 
het kaderprogramma voor onderzoek;

overgang naar een economie met een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen; vraagt 
daarom de steun in het volgende MFK te 
verhogen voor alle programma's en 
instrumenten die gericht zijn op het 
ondersteunen van de ontwikkeling van 
eco-innovatieve KMO's en de toepassing 
van eco-innovatieve oplossingen in alle 
waardeketens in KMO's, in het bijzonder 
het programma Concurrentievermogen en 
Innovatie (CIP), en gebruik te maken van 
de structuurfondsen; benadrukt daarnaast 
dat er gezorgd moet worden voor een 
betere toegang tot en aanpassing van 
financieringsinstrumenten aan de behoeften 
van KMO's, onder meer door de 
garantieinstrumenten van het CIP en de 
RSFF uit te breiden in het kader van het 
kaderprogramma voor onderzoek en een 
uniek internetportaal te creëren;

Or. en

Amendement 398
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. roept ertoe op KMO's en ondernemers 
centraal te stellen in de strategie Europa 
2020; vraagt daarom de steun in het 
volgende MFK te verhogen voor alle 
programma's en instrumenten die gericht 
zijn op het ondersteunen van KMO's, in het 
bijzonder het programma 
Concurrentievermogen en Innovatie (CIP); 
benadrukt daarnaast dat er gezorgd moet 
worden voor een betere toegang tot en 
aanpassing van financieringsinstrumenten 
aan de behoeften van KMO's, onder meer 
door de garantieinstrumenten van het CIP 
en de RSFF uit te breiden in het kader van 
het kaderprogramma voor onderzoek;

42. roept ertoe op KMO's en ondernemers 
centraal te stellen in de strategie Europa 
2020; vraagt daarom de steun in het 
volgende MFK te verhogen voor alle 
programma's en instrumenten die gericht 
zijn op het ondersteunen van KMO's, in het 
bijzonder het programma 
Concurrentievermogen en Innovatie (CIP), 
door Gemeenschapsinstrumenten en -
financiering voor KMO's in de EU-
begroting beter te bundelen; benadrukt 
daarnaast dat er gezorgd moet worden voor 
een betere toegang tot en aanpassing van 
financieringsinstrumenten aan de behoeften 
van KMO's, onder meer door de 
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garantieinstrumenten van het CIP en de 
RSFF uit te breiden in het kader van het 
kaderprogramma voor onderzoek; verzoekt 
de Commissie in de volgende generatie 
programma's meer nadruk te leggen op 
mezzanine-financieringsinstrumenten en 
KMO's te ondersteunen met risicodelende 
financiering en voorzieningen;

Or. en

Amendement 399
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. roept ertoe op KMO's en ondernemers 
centraal te stellen in de strategie Europa 
2020; vraagt daarom de steun in het 
volgende MFK te verhogen voor alle 
programma's en instrumenten die gericht 
zijn op het ondersteunen van KMO's, in het 
bijzonder het programma 
Concurrentievermogen en Innovatie (CIP); 
benadrukt daarnaast dat er gezorgd moet 
worden voor een betere toegang tot en 
aanpassing van financieringsinstrumenten 
aan de behoeften van KMO's, onder meer 
door de garantieinstrumenten van het CIP 
en de RSFF uit te breiden in het kader van 
het kaderprogramma voor onderzoek;

42. roept ertoe op KMO's en ondernemers 
centraal te stellen in de strategie Europa 
2020; vraagt daarom de steun in het 
volgende MFK te verhogen voor alle 
programma's en instrumenten die gericht 
zijn op het ondersteunen van KMO's, in het 
bijzonder het programma 
Concurrentievermogen en Innovatie (CIP)
als onderdeel van het nieuwe innovatie-
en duurzaamheidsfonds; benadrukt 
daarnaast dat er gezorgd moet worden voor 
een betere toegang tot en aanpassing van 
financieringsinstrumenten aan de behoeften 
van KMO's, onder meer door geleidelijk de 
garantieinstrumenten van het CIP en de 
RSFF uit te breiden in het kader van het 
kaderprogramma voor onderzoek;

Or. en

Amendement 400
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Jan Olbrycht, Danuta 
Maria Hübner, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski namens de 
PPE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. roept ertoe op KMO's en ondernemers 
centraal te stellen in de strategie Europa 
2020; vraagt daarom de steun in het 
volgende MFK te verhogen voor alle 
programma's en instrumenten die gericht 
zijn op het ondersteunen van KMO's, in het 
bijzonder het programma 
Concurrentievermogen en Innovatie (CIP); 
benadrukt daarnaast dat er gezorgd moet 
worden voor een betere toegang tot en 
aanpassing van financieringsinstrumenten 
aan de behoeften van KMO's, onder meer 
door de garantieinstrumenten van het CIP 
en de RSFF uit te breiden in het kader van 
het kaderprogramma voor onderzoek;

42. roept ertoe op KMO's en ondernemers 
centraal te stellen in de strategie Europa 
2020; vraagt daarom de steun in het 
volgende MFK te verhogen voor alle 
programma's en instrumenten die gericht 
zijn op het ondersteunen van KMO's, in het 
bijzonder het programma 
Concurrentievermogen en Innovatie (CIP), 
evenals die in het kader van het Europees 
cohesiebeleid; stelt voor 
Gemeenschapsinstrumenten en –
financiering voor KMO's in de EU-
begroting beter te bundelen; benadrukt 
daarnaast dat er gezorgd moet worden voor 
een betere toegang tot en aanpassing van 
financieringsinstrumenten aan de behoeften 
van KMO's, onder meer door de 
garantieinstrumenten van het CIP en de 
RSFF uit te breiden in het kader van het 
kaderprogramma voor onderzoek; verzoekt 
de Commissie in het volgende MFK meer 
nadruk te leggen op mezzanine-
financieringsinstrumenten en KMO's te 
ondersteunen met risicodelende 
financiering en voorzieningen;

Or. en

Amendement 401
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. roept ertoe op KMO's en ondernemers 
centraal te stellen in de strategie Europa 
2020; vraagt daarom de steun in het 
volgende MFK te verhogen voor alle 
programma's en instrumenten die gericht 

42. roept ertoe op KMO's en ondernemers 
centraal te stellen in de strategie Europa 
2020; vraagt daarom de steun in het 
volgende MFK te verhogen voor alle 
programma's en instrumenten die gericht 
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zijn op het ondersteunen van KMO's, in het 
bijzonder het programma 
Concurrentievermogen en Innovatie (CIP); 
benadrukt daarnaast dat er gezorgd moet 
worden voor een betere toegang tot en 
aanpassing van financieringsinstrumenten 
aan de behoeften van KMO's, onder meer 
door de garantieinstrumenten van het CIP 
en de RSFF uit te breiden in het kader van 
het kaderprogramma voor onderzoek;

zijn op het ondersteunen van KMO's, in het 
bijzonder het programma 
Concurrentievermogen en Innovatie (CIP),
waar dit bijdraagt aan het creëren van 
"groene" banen; benadrukt daarnaast dat 
er gezorgd moet worden voor een betere 
toegang tot en aanpassing van 
financieringsinstrumenten aan de behoeften 
van KMO's, onder meer door de 
garantieinstrumenten van het CIP en de 
RSFF uit te breiden in het kader van het 
kaderprogramma voor onderzoek;

Or. en

Amendement 402
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. roept ertoe op KMO's en ondernemers 
centraal te stellen in de strategie Europa 
2020; vraagt daarom de steun in het 
volgende MFK te verhogen voor alle 
programma's en instrumenten die gericht 
zijn op het ondersteunen van KMO's, in het 
bijzonder het programma 
Concurrentievermogen en Innovatie (CIP); 
benadrukt daarnaast dat er gezorgd moet 
worden voor een betere toegang tot en 
aanpassing van financieringsinstrumenten 
aan de behoeften van KMO's, onder meer 
door de garantieinstrumenten van het CIP 
en de RSFF uit te breiden in het kader van 
het kaderprogramma voor onderzoek;

42. roept ertoe op KMO's en ondernemers 
centraal te stellen in de strategie Europa 
2020; vraagt daarom de steun in het 
volgende MFK te verhogen voor alle 
programma's en instrumenten die gericht 
zijn op het ondersteunen van KMO's, in het 
bijzonder het programma 
Concurrentievermogen en Innovatie (CIP); 
onderstreept dan ook het belang van een 
afzonderlijke implementatie van het CIP;
benadrukt daarnaast dat er gezorgd moet 
worden voor een betere toegang tot en 
aanpassing van financieringsinstrumenten 
aan de behoeften van KMO's, onder meer 
door de garantieinstrumenten van het CIP 
en de RSFF uit te breiden in het kader van 
het kaderprogramma voor onderzoek;

Or. en
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Amendement 403
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. roept ertoe op KMO's en ondernemers 
centraal te stellen in de strategie Europa 
2020; vraagt daarom de steun in het 
volgende MFK te verhogen voor alle 
programma's en instrumenten die gericht 
zijn op het ondersteunen van KMO's, in het 
bijzonder het programma 
Concurrentievermogen en Innovatie (CIP); 
benadrukt daarnaast dat er gezorgd moet 
worden voor een betere toegang tot en 
aanpassing van financieringsinstrumenten 
aan de behoeften van KMO's, onder meer 
door de garantieinstrumenten van het CIP 
en de RSFF uit te breiden in het kader van 
het kaderprogramma voor onderzoek;

42. roept ertoe op KMO's en ondernemers 
centraal te stellen in de strategie Europa 
2020; vraagt daarom de steun in het 
volgende MFK te verhogen voor alle 
programma's en instrumenten die gericht 
zijn op het ondersteunen van KMO's, in het 
bijzonder het programma 
Concurrentievermogen en Innovatie (CIP); 
benadrukt daarnaast dat ervoor gezorgd 
moet worden dat de termijn voor 
betalingen aan KMO's zo kort mogelijk is, 
uitgaande van 30 dagen als solide 
standaardtermijn; bovendien is een betere 
toegang tot en aanpassing van 
financieringsinstrumenten aan de behoeften 
van KMO's noodzakelijk, onder meer door 
de garantieinstrumenten van het CIP en de 
RSFF uit te breiden in het kader van het 
kaderprogramma voor onderzoek;

Or. en

Amendement 404
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. roept ertoe op KMO's en ondernemers 
centraal te stellen in de strategie Europa 
2020; vraagt daarom de steun in het 
volgende MFK te verhogen voor alle 
programma's en instrumenten die gericht 
zijn op het ondersteunen van KMO's, in het 
bijzonder het programma 
Concurrentievermogen en Innovatie (CIP); 

42. roept ertoe op KMO's en ondernemers 
centraal te stellen in de strategie Europa 
2020; vraagt daarom de steun in het 
volgende MFK te verhogen voor alle 
programma's en instrumenten die gericht 
zijn op het ondersteunen van KMO's, in het 
bijzonder het programma 
Concurrentievermogen en Innovatie (CIP); 
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benadrukt daarnaast dat er gezorgd moet 
worden voor een betere toegang tot en 
aanpassing van financieringsinstrumenten 
aan de behoeften van KMO's, onder meer 
door de garantieinstrumenten van het CIP 
en de RSFF uit te breiden in het kader van 
het kaderprogramma voor onderzoek;

benadrukt daarnaast dat er gezorgd moet 
worden voor een betere en eenvoudigere
toegang tot en aanpassing van 
financieringsinstrumenten aan de behoeften 
van KMO's, onder meer door de garantie-
instrumenten van het CIP en de RSFF uit te 
breiden in het kader van het 
kaderprogramma voor onderzoek; wijst 
erop dat de bureaucratie moet worden 
beperkt, rekening houdend met wat 
noodzakelijk is voor de controle en de 
beoordeling van de tenuitvoerlegging van 
financieringsinstrumenten;

Or. it

Amendement 405
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

De interne markt weer op gang brengen
42 bis. wijst erop dat de EU het 
groeipotentieel van de interne markt 
volledig moet benutten en de interne 
markt in de geest van het verslag-Monti 
moet voltooien, in het bijzonder waar het 
de gebieden diensten, vervoer, energie, 
telecommunicatie en markttoezicht 
betreft;

Or. en

Amendement 406
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

42 ter. roept op tot een ambitieuze en 
snelle implementatie van de Akte voor de 
interne markt, in het bijzonder van de 
kernprioriteiten, teneinde de interne 
markt nieuw leven in te blazen en te 
voltooien, zodat Europa in staat wordt 
gesteld de doelstellingen van de Europa 
2020-agenda te bereiken en uit de crisis 
tevoorschijn te komen als een sociale 
markteconomie met een sterke 
concurrentiepositie;

Or. en

Amendement 407
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. is van mening dat de EU een 
vooraanstaande rol moet spelen bij de 
ontwikkeling en toepassing van ICT; 
benadrukt dat het noodzakelijk is het vrije 
verkeer van inhoud en kennis, de 
zogeheten "vijfde vrijheid", te 
ontwikkelen; benadrukt het belang van een 
snelle tenuitvoerlegging van de Digitale 
Agenda van de Unie en van voortgezette 
inspanningen in de richting van een alom 
aanwezige en snelle toegang tot vaste en 
mobiele interfaces voor snelle breedband 
voor alle burgers tegen het jaar 2020, met 
name in minder ontwikkelde regio's;

43. is van mening dat de EU een 
vooraanstaande rol moet spelen bij de 
ontwikkeling en versterking van de rol van 
ICT en open standaarden in innovatie ter 
ondersteuning van duurzaamheid en eco-
efficiëntie; benadrukt dat het noodzakelijk 
is het vrije verkeer van inhoud en kennis, 
de zogeheten "vijfde vrijheid", te 
ontwikkelen; benadrukt het belang van een 
snelle tenuitvoerlegging van de Digitale 
Agenda van de Unie en van voortgezette 
inspanningen in de richting van een alom 
aanwezige en snelle toegang tot vaste en 
mobiele interfaces voor snelle breedband 
voor alle burgers tegen het jaar 2020, met 
name in minder ontwikkelde regio's;

Or. en
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Amendement 408
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. is van mening dat de EU een 
vooraanstaande rol moet spelen bij de 
ontwikkeling en toepassing van ICT; 
benadrukt dat het noodzakelijk is het vrije 
verkeer van inhoud en kennis, de 
zogeheten "vijfde vrijheid", te 
ontwikkelen; benadrukt het belang van een 
snelle tenuitvoerlegging van de Digitale 
Agenda van de Unie en van voortgezette 
inspanningen in de richting van een alom 
aanwezige en snelle toegang tot vaste en 
mobiele interfaces voor snelle breedband 
voor alle burgers tegen het jaar 2020, met 
name in minder ontwikkelde regio's;

43. is van mening dat de EU een 
vooraanstaande rol moet spelen bij de 
ontwikkeling en toepassing van ICT; 
benadrukt dat het noodzakelijk is het vrije 
verkeer van inhoud en kennis, de 
zogeheten "vijfde vrijheid", te 
ontwikkelen; benadrukt het belang van een 
snelle tenuitvoerlegging van de Digitale 
Agenda van de Unie en van voortgezette 
inspanningen in de richting van een alom 
aanwezige en snelle toegang tot vaste en 
mobiele interfaces voor snelle breedband 
voor alle EU-burgers tegen het jaar 2020, 
met name in minder ontwikkelde regio's,
door de digitale kloof te overbruggen en 
de toegang tot diensten voor kansarme 
groepen te verbeteren;

Or. en

Amendement 409
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. is van mening dat de EU een 
vooraanstaande rol moet spelen bij de 
ontwikkeling en toepassing van ICT; 
benadrukt dat het noodzakelijk is het vrije 
verkeer van inhoud en kennis, de 
zogeheten "vijfde vrijheid", te 
ontwikkelen; benadrukt het belang van een 
snelle tenuitvoerlegging van de Digitale 
Agenda van de Unie en van voortgezette 
inspanningen in de richting van een alom 

43. is van mening dat de EU een 
vooraanstaande rol moet spelen bij de 
ontwikkeling en toepassing van ICT;
benadrukt dat het noodzakelijk is het vrije 
verkeer van inhoud en kennis, de 
zogeheten "vijfde vrijheid", te 
ontwikkelen; benadrukt het belang van een 
snelle tenuitvoerlegging van de Digitale 
Agenda van de Unie door alle Europeanen 
tegen het jaar 2020 toegang tot een
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aanwezige en snelle toegang tot vaste en 
mobiele interfaces voor snelle breedband 
voor alle burgers tegen het jaar 2020, met 
name in minder ontwikkelde regio's;

internetsnelheid van meer dan 30 Mbps te 
bieden en ten minste 50% van de 
Europese huishoudens toegang tot 
internetverbindingen van meer dan 100 
Mbps, ook in minder ontwikkelde regio's;

Or. en

Amendement 410
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. is van mening dat de EU een 
vooraanstaande rol moet spelen bij de 
ontwikkeling en toepassing van ICT; 
benadrukt dat het noodzakelijk is het vrije 
verkeer van inhoud en kennis, de 
zogeheten "vijfde vrijheid", te 
ontwikkelen; benadrukt het belang van een 
snelle tenuitvoerlegging van de Digitale 
Agenda van de Unie en van voortgezette 
inspanningen in de richting van een alom 
aanwezige en snelle toegang tot vaste en 
mobiele interfaces voor snelle breedband 
voor alle burgers tegen het jaar 2020, met 
name in minder ontwikkelde regio's;

43. is van mening dat de EU een 
vooraanstaande rol moet spelen bij de 
ontwikkeling en toepassing van ICT; 
benadrukt dat het noodzakelijk is het vrije 
verkeer van ideeën en kennis, de zogeheten 
"vijfde vrijheid", te ontwikkelen; benadrukt 
het belang van een snelle tenuitvoerlegging 
van de Digitale Agenda van de Unie en van 
voortgezette inspanningen in de richting 
van een alom aanwezige en snelle toegang 
tot vaste en mobiele interfaces voor snelle 
breedband voor alle burgers tegen het jaar 
2020, met name in minder ontwikkelde 
regio's;

Or. en

Amendement 411
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. is van mening dat de EU een 
vooraanstaande rol moet spelen bij de 
ontwikkeling en toepassing van ICT; 

43. is van mening dat de EU een 
vooraanstaande rol moet spelen bij de 
ontwikkeling en toepassing van ICT, 
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benadrukt dat het noodzakelijk is het vrije 
verkeer van inhoud en kennis, de 
zogeheten "vijfde vrijheid", te 
ontwikkelen; benadrukt het belang van een 
snelle tenuitvoerlegging van de Digitale 
Agenda van de Unie en van voortgezette 
inspanningen in de richting van een alom 
aanwezige en snelle toegang tot vaste en 
mobiele interfaces voor snelle breedband
voor alle burgers tegen het jaar 2020, met 
name in minder ontwikkelde regio's;

gezien het brede pakket aan 
communicatie dat deel uitmaakt van de 
Digitale Agenda, het breedbandbeleid, de 
Innovatie-Unie en het programma voor 
een radiospectrumbeleid; benadrukt dat 
het noodzakelijk is het vrije verkeer van 
inhoud en kennis te ontwikkelen; 
benadrukt het belang van een snelle 
tenuitvoerlegging van de Digitale Agenda 
van de Unie en van voortgezette 
inspanningen in de richting van een alom 
aanwezige en snelle toegang tot vaste en 
mobiele interfaces voor snelle breedband, 
via kabel of satelliet, voor alle burgers en 
consumenten tegen het jaar 2020, met 
name in minder ontwikkelde regio's; 
evenals van het stimuleren van e-
initiatieven voor een snelle 
tenuitvoerlegging van de Digitale Agenda 
van de EU;

Or. en

Amendement 412
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. benadrukt het strategische belang van 
grote projecten op dit terrein: de Europese 
mondiale satellietnavigatiesystemen 
(Galileo en de European Geostationary 
Navigation Overlay Service), wereldwijde 
monitoring voor milieu en veiligheid en het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim; is 
van mening dat, gezien de lange 
aanloopperiodes en de reeds gedane 
investeringen voor deze projecten, er
afdoende en consistente financiële 
vastleggingen moeten plaatsvinden 
gedurende de financiële 
programmeringsperiodes;

44. is zich bewust van het feit dat alle 
particuliere partijen zich uit Galileo
hebben teruggetrokken en dat 
belastingbetalers nu volledig 
verantwoordelijk zijn voor de financiering 
hiervan; heeft dan ook haar twijfels over 
de uitvoerbaarheid van een dergelijk 
grootschalig project; dringt er tevens op 
aan dat voor de wereldwijde monitoring 
voor milieu en veiligheid en het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim, 
gezien de lange aanloopperiodes en de 
reeds gedane investeringen voor deze 
projecten, afdoende en consistente 
financiële vastleggingen plaatsvinden 
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gedurende de financiële 
programmeringsperiodes;

Or. en

Amendement 413
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. benadrukt het strategische belang van 
grote projecten op dit terrein: de Europese 
mondiale satellietnavigatiesystemen 
(Galileo en de European Geostationary 
Navigation Overlay Service), de 
wereldwijde monitoring voor milieu en 
veiligheid en het gemeenschappelijk 
Europees luchtruim; is van mening dat, 
gezien de lange aanloopperiodes en de 
reeds gedane investeringen voor deze 
projecten, er afdoende en consistente 
financiële vastleggingen moeten 
plaatsvinden gedurende de financiële 
programmeringsperiodes;

44. neemt nota van grote projecten op dit 
terrein; is van mening dat, gezien de lange 
aanloopperiodes en de reeds gedane 
investeringen voor deze projecten, er 
afdoende en consistente financiële 
vastleggingen moeten plaatsvinden 
gedurende de financiële 
programmeringsperiodes;

Or. pt

Amendement 414
Jürgen Klute, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. benadrukt het strategische belang van 
grote projecten op dit terrein: de Europese 
mondiale satellietnavigatiesystemen 
(Galileo en de European Geostationary 
Navigation Overlay Service), de 
wereldwijde monitoring voor milieu en 

44. benadrukt het strategische belang van 
grote projecten op dit terrein: de Europese 
mondiale satellietnavigatiesystemen 
(Galileo en de European Geostationary 
Navigation Overlay Service), de 
wereldwijde monitoring voor milieu en 
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veiligheid en het gemeenschappelijk 
Europees luchtruim; is van mening dat, 
gezien de lange aanloopperiodes en de 
reeds gedane investeringen voor deze 
projecten, er afdoende en consistente 
financiële vastleggingen moeten 
plaatsvinden gedurende de financiële 
programmeringsperiodes;

veiligheid en het gemeenschappelijk 
Europees luchtruim; is van mening dat 
deze projecten slechts in beperkte mate 
moeten worden gefinancierd vanuit het
EU budget en dat de EU niet verder moet 
bijdragen indien er behoefte is aan meer 
middelen;

Or. en

Amendement 415
Damien Abad

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. benadrukt het strategische belang van 
grote projecten op dit terrein: de Europese 
mondiale satellietnavigatiesystemen 
(Galileo en de European Geostationary 
Navigation Overlay Service), de 
wereldwijde monitoring voor milieu en 
veiligheid en het gemeenschappelijk 
Europees luchtruim; is van mening dat, 
gezien de lange aanloopperiodes en de 
reeds gedane investeringen voor deze 
projecten, er afdoende en consistente 
financiële vastleggingen moeten 
plaatsvinden gedurende de financiële 
programmeringsperiodes;

44. benadrukt het strategische belang van 
grote projecten op dit terrein in verband 
met het streven een echt Europees
industriebeleid te bewerkstelligen op basis 
van praktische projecten, met concrete 
voordelen voor burgers en bedrijven, zoals 
de Europese mondiale 
satellietnavigatiesystemen (Galileo en de 
European Geostationary Navigation 
Overlay Service), het GMES-programma
en het gemeenschappelijk Europees 
luchtruim; is van mening dat, gezien de 
lange aanloopperiodes en de reeds gedane 
investeringen voor deze projecten, er 
afdoende en consistente financiële 
vastleggingen moeten plaatsvinden 
gedurende de financiële 
programmeringsperiodes teneinde aan de 
technische eisen te voldoen binnen een 
tijdsbestek waarmee de relevantie en 
uitvoerbaarheid worden gewaarborgd;

Or. en
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Amendement 416
Richard Ashworth

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. benadrukt het strategische belang van 
grote projecten op dit terrein: de Europese 
mondiale satellietnavigatiesystemen 
(Galileo en de European Geostationary 
Navigation Overlay Service), de 
wereldwijde monitoring voor milieu en 
veiligheid en het gemeenschappelijk 
Europees luchtruim; is van mening dat, 
gezien de lange aanloopperiodes en de 
reeds gedane investeringen voor deze 
projecten, er afdoende en consistente 
financiële vastleggingen moeten 
plaatsvinden gedurende de financiële 
programmeringsperiodes;

44. benadrukt het strategische belang van 
grote projecten op dit terrein: de Europese 
mondiale satellietnavigatiesystemen 
(Galileo en de European Geostationary 
Navigation Overlay Service), de 
wereldwijde monitoring voor milieu en 
veiligheid en SESAR; is van mening dat, 
gezien de lange aanloopperiodes en de 
reeds gedane investeringen voor deze 
projecten, er afdoende en consistente 
financiële vastleggingen moeten 
plaatsvinden gedurende de financiële 
programmeringsperiodes teneinde een 
succesvolle implementatie en afgeleide 
voordelen te waarborgen, in het bijzonder 
de ingebruikneming van SESAR, als 
voorwaarde voor een volledige 
bewerkstelliging van het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim;

Or. en

Amendement 417
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. benadrukt het strategische belang van 
grote projecten op dit terrein: de Europese 
mondiale satellietnavigatiesystemen 
(Galileo en de European Geostationary 
Navigation Overlay Service), de 
wereldwijde monitoring voor milieu en 
veiligheid en het gemeenschappelijk 

44. benadrukt het strategische belang van 
grote projecten op dit terrein: de Europese 
mondiale satellietnavigatiesystemen 
(Galileo en de European Geostationary 
Navigation Overlay Service), de 
wereldwijde monitoring voor milieu en 
veiligheid en SESAR, waarmee een
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Europees luchtruim; is van mening dat, 
gezien de lange aanloopperiodes en de 
reeds gedane investeringen voor deze 
projecten, er afdoende en consistente 
financiële vastleggingen moeten 
plaatsvinden gedurende de financiële 
programmeringsperiodes;

gemeenschappelijk Europees luchtruim
bewerkstelligd kan worden; is van mening 
dat, gezien de lange aanloopperiodes en de 
reeds gedane investeringen voor deze 
projecten, er afdoende en consistente 
financiële vastleggingen moeten 
plaatsvinden gedurende de financiële 
programmeringsperiodes; is van oordeel 
dat voor de tenuitvoerlegging van het 
onlangs vastgestelde Europese 
ruimtevaartbeleid een bijbehorende 
begrotingspost met adequate financiering 
nodig is;

Or. en

Amendement 418
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. benadrukt het strategische belang van 
grote projecten op dit terrein: de Europese 
mondiale satellietnavigatiesystemen 
(Galileo en de European Geostationary 
Navigation Overlay Service), de 
wereldwijde monitoring voor milieu en 
veiligheid en het gemeenschappelijk 
Europees luchtruim; is van mening dat, 
gezien de lange aanloopperiodes en de 
reeds gedane investeringen voor deze 
projecten, er afdoende en consistente 
financiële vastleggingen moeten 
plaatsvinden gedurende de financiële 
programmeringsperiodes;

44. benadrukt het strategische belang van 
grote projecten op dit terrein: de Europese 
mondiale satellietnavigatiesystemen 
(Galileo en de European Geostationary 
Navigation Overlay Service), de 
wereldwijde monitoring voor milieu en 
veiligheid en het gemeenschappelijk 
Europees luchtruim; is zich bewust van het
feit dat alle particuliere partijen zich uit 
Galileo hebben teruggetrokken en dat 
belastingbetalers nu volledig 
verantwoordelijk zijn voor de financiering 
hiervan; is van mening dat, gezien de 
lange aanloopperiodes en de reeds gedane 
investeringen voor deze projecten, deze 
slechts in beperkte mate moeten worden 
gefinancierd vanuit het EU budget en dat 
de EU niet verder moet bijdragen indien 
de kosten stijgen;

Or. en
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Amendement 419
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. benadrukt het strategische belang van 
grote projecten op dit terrein: de Europese 
mondiale satellietnavigatiesystemen 
(Galileo en de European Geostationary 
Navigation Overlay Service), de 
wereldwijde monitoring voor milieu en 
veiligheid en het gemeenschappelijk 
Europees luchtruim; is van mening dat, 
gezien de lange aanloopperiodes en de 
reeds gedane investeringen voor deze 
projecten, er afdoende en consistente 
financiële vastleggingen moeten 
plaatsvinden gedurende de financiële 
programmeringsperiodes;

44. benadrukt het strategische belang van 
grote projecten op dit terrein: de Europese 
mondiale satellietnavigatiesystemen 
(Galileo en de European Geostationary 
Navigation Overlay Service), de 
wereldwijde monitoring voor milieu en 
veiligheid en het gemeenschappelijk 
Europees luchtruim; is van mening dat, 
gezien de lange aanloopperiodes en de 
reeds gedane investeringen voor deze 
projecten, er afdoende en consistente 
financiële vastleggingen moeten 
plaatsvinden gedurende de financiële 
programmeringsperiodes; wijst er echter 
op dat de financiering van dergelijke 
grootschalige projecten vanuit het EU-
budget niet ten koste mag gaan van 
andere projecten; is van mening dat de 
bijdrage uit het EU-budget moet worden 
gemaximeerd en dat dergelijke 
grootschalige projecten moeten worden 
opgenomen onder een afzonderlijke 
(sub)rubriek;

Or. en

Amendement 420
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. benadrukt het strategische belang van 
grote projecten op dit terrein: de Europese 

44. benadrukt het strategische belang van 
grote projecten op dit terrein: de Europese 
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mondiale satellietnavigatiesystemen 
(Galileo en de European Geostationary 
Navigation Overlay Service), de 
wereldwijde monitoring voor milieu en 
veiligheid en het gemeenschappelijk 
Europees luchtruim; is van mening dat, 
gezien de lange aanloopperiodes en de 
reeds gedane investeringen voor deze 
projecten, er afdoende en consistente 
financiële vastleggingen moeten 
plaatsvinden gedurende de financiële 
programmeringsperiodes;

mondiale satellietnavigatiesystemen 
(Galileo en de European Geostationary 
Navigation Overlay Service), de 
wereldwijde monitoring voor milieu en 
veiligheid en het gemeenschappelijk 
Europees luchtruim; betreurt de lange 
aanloopperiodes en de reeds gedane 
investeringen voor deze projecten, en roept 
de Commissie op deze projecten, waarmee 
het geld van belastingbetalers wordt 
verspild, te staken;

Or. en

Amendement 421
Jürgen Klute, Sabine Lösing, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

44 bis. benadrukt dat de Raad 
herhaaldelijk heeft aangegeven dat het 
door het Galileo-programma ingevoerde 
systeem een civiel systeem is dat onder 
civiele leiding staat, dat wil zeggen, het is 
volgens civiele standaarden op grond van 
civiele behoeften en onder het toezicht 
van de instellingen van de Unie 
ontwikkeld. Het Galileo-systeem, en in het 
bijzonder de PRS, moet dan ook niet voor 
militaire doeleinden, met name EVDB-
missies en -operaties, worden gebruikt;

Or. en


