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Amendement 861
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 84

Ontwerpresolutie Amendement

84. benadrukt dat het buitenlands beleid 
van de EU gebaseerd moet zijn op de 
beginselen en waarden waar de Unie op 
gegrondvest is, te weten democratie, 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
rechtsstaat; wijst er nogmaals op dat de 
Unie over passende en doelgerichte 
middelen moet kunnen beschikken om 
deze waarden wereldwijd uit te kunnen 
dragen;

Schrappen

Or. en

Amendement 862
Bas Eickhout, Helga Trüpel, Franziska Katharina Brantner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 84

Ontwerpresolutie Amendement

84. benadrukt dat het buitenlands beleid 
van de EU gebaseerd moet zijn op de 
beginselen en waarden waar de Unie op 
gegrondvest is, te weten democratie, 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
rechtsstaat; wijst er nogmaals op dat de 
Unie over passende en doelgerichte 
middelen moet kunnen beschikken om 
deze waarden wereldwijd uit te kunnen 
dragen;

84. benadrukt dat het buitenlands beleid 
van de EU gebaseerd moet zijn op de 
beginselen en waarden waar de Unie op 
gegrondvest is, te weten democratie, 
eerbiediging van de mensenrechten, 
diversiteit en de rechtsstaat en 
fundamentele vrijheden en de 
bescherming van het milieu; wijst er 
nogmaals op dat de Unie over meer 
passende en doelgerichte middelen moet 
kunnen beschikken om deze waarden 
wereldwijd uit te kunnen dragen; wijst op 
de bijzondere bijdrage die wordt geleverd 
via het Europees instrument voor 
democratie en mensenrechten (EIDHR), 
aangezien dit de financiering van 
projecten mogelijk maakt zonder dat het 
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derde land waarin het project plaatsvindt 
daarvoor toestemming heeft gegeven;

Or. en

Amendement 863
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 84

Ontwerpresolutie Amendement

84. benadrukt dat het buitenlands beleid 
van de EU gebaseerd moet zijn op de 
beginselen en waarden waar de Unie op 
gegrondvest is, te weten democratie, 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
rechtsstaat; wijst er nogmaals op dat de 
Unie over passende en doelgerichte 
middelen moet kunnen beschikken om 
deze waarden wereldwijd uit te kunnen
dragen;

84. benadrukt dat het buitenlands beleid 
van de EU gebaseerd moet zijn op de 
beginselen en waarden waar de Unie op 
gegrondvest is, te weten vredesopbouw en 
conflictpreventie, democratie, eerbiediging 
van de mensenrechten en de rechtsstaat; 
wijst er nogmaals op dat de Unie over 
passende en doelgerichte middelen moet 
kunnen beschikken om deze waarden 
wereldwijd uit te kunnen dragen;

Or. en

Amendement 864
Carl Haglund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 84

Ontwerpresolutie Amendement

84. benadrukt dat het buitenlands beleid 
van de EU gebaseerd moet zijn op de 
beginselen en waarden waar de Unie op 
gegrondvest is, te weten democratie, 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
rechtsstaat; wijst er nogmaals op dat de 
Unie over passende en doelgerichte 
middelen moet kunnen beschikken om 
deze waarden wereldwijd uit te kunnen 
dragen;

84. benadrukt dat het buitenlands beleid 
van de EU gebaseerd moet zijn op de 
beginselen en waarden waar de Unie op 
gegrondvest is, te weten democratie, 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
rechtsstaat; wijst er nogmaals op dat de 
Unie over passende en doelgerichte 
middelen moet kunnen beschikken om 
deze waarden wereldwijd uit te kunnen 
dragen en het gebied van vrede en 
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stabiliteit uit te breiden in haar 
nabuurschap;

Or. en

Amendement 865
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 84 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

84 bis. is van mening dat de EU erop moet 
toezien dat haar politieke rol evenredig is 
aan de financiële steun die zij verleent;

Or. en

Amendement 866
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 85

Ontwerpresolutie Amendement

85. is van mening dat het aanknopen van 
nauwe en vruchtbare betrekkingen met 
buurlanden een prioriteit moet blijven op 
de externe agenda van de Unie; benadrukt 
dat de Unie haar financiële inspanningen 
moet opvoeren om belangrijke 
uitdagingen aan te kunnen gaan, zoals 
steun voor de overgang naar en 
consolidatie van democratie, goed bestuur 
en mensenrechten, en de hoge 
verwachtingen te kunnen waarmaken die 
voortvloeien uit haar morele 
verantwoordelijkheid ten opzichte van 
haar buren;

85. is van mening dat het aanknopen van 
nauwe en vruchtbare betrekkingen met 
buurlanden een prioriteit moet blijven op 
de externe agenda van de lidstaten; 
benadrukt dat de Unie zich geen financiële 
inspanningen hoeft te getroosten;

Or. en
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Amendement 867
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Danuta Maria Hübner, Czesław Adam 
Siekierski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 85

Ontwerpresolutie Amendement

85. is van mening dat het aanknopen van 
nauwe en vruchtbare betrekkingen met 
buurlanden een prioriteit moet blijven op 
de externe agenda van de Unie; benadrukt 
dat de Unie haar financiële inspanningen 
moet opvoeren om belangrijke uitdagingen 
aan te kunnen gaan, zoals steun voor de 
overgang naar en consolidatie van 
democratie, goed bestuur en 
mensenrechten, en de hoge verwachtingen 
te kunnen waarmaken die voortvloeien uit 
haar morele verantwoordelijkheid ten 
opzichte van haar buren;

85. is van mening dat het aanknopen van 
nauwe en vruchtbare betrekkingen met 
buurlanden een prioriteit moet blijven op 
de externe agenda van de Unie; benadrukt 
dat de Unie haar financiële inspanningen 
moet opvoeren om belangrijke uitdagingen 
aan te kunnen gaan, zoals steun voor de 
overgang naar en consolidatie van 
democratie, goed bestuur en 
mensenrechten, en de hoge verwachtingen 
te kunnen waarmaken die voortvloeien uit 
haar morele verantwoordelijkheid ten 
opzichte van haar buren; is voorts de 
stellige mening toegedaan dat eventuele 
uitgaven in dit verband een 
voorwaardelijk karakter moeten hebben, 
waarbij de mate van betrokkenheid van de 
betreffende partner in aanmerking moet 
worden genomen, evenals diens 
vorderingen bij het voldoen aan de tot 
dusver aangegane verplichtingen;

Or. en

Amendement 868
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 85

Ontwerpresolutie Amendement

85. is van mening dat het aanknopen van 
nauwe en vruchtbare betrekkingen met 
buurlanden een prioriteit moet blijven op 

85. is van mening dat de EU binnen de 
internationale gemeenschap een 
bijzondere verantwoordelijkheid heeft om 
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de externe agenda van de Unie; benadrukt 
dat de Unie haar financiële inspanningen 
moet opvoeren om belangrijke uitdagingen 
aan te kunnen gaan, zoals steun voor de 
overgang naar en consolidatie van 
democratie, goed bestuur en 
mensenrechten, en de hoge verwachtingen 
te kunnen waarmaken die voortvloeien uit 
haar morele verantwoordelijkheid ten 
opzichte van haar buren;

veiligheid, democratie en welvaart te 
bevorderen in de buurlanden van Europa, 
waar de economische ontwikkeling en 
toenemende stabiliteit rechtstreeks in het 
belang van de EU zijn; is daarom van 
mening dat het aanknopen van nauwe en 
vruchtbare betrekkingen met buurlanden 
een prioriteit moet blijven op de externe 
agenda van de Unie; benadrukt dat de Unie 
haar financiële inspanningen moet 
opvoeren om belangrijke uitdagingen aan 
te kunnen gaan, zoals steun voor de 
overgang naar en consolidatie van 
democratie, goed bestuur en 
mensenrechten, en de hoge verwachtingen 
te kunnen waarmaken die voortvloeien uit 
haar morele verantwoordelijkheid ten 
opzichte van haar buren; neemt nota van 
de lering die is getrokken uit problemen 
die zich in het verleden met de 
nabuurschapsprogramma’s hebben 
voorgedaan; meent dat er moet worden 
toegezien op de naleving van gestelde 
voorwaarden en dat aan het verstrekken 
van financiële middelen aan de 
begunstigden specifieke voorwaarden 
moeten worden verbonden, zoals 
verbetering van de democratische 
ontwikkeling en een solide 
begrotingsbeheer, het terugdringen van 
corruptie en het vermogen om steun van 
de EU op een transparante, effectieve en 
controleerbare wijze te gebruiken;

Or. en

Amendement 869
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 85

Ontwerpresolutie Amendement

85. is van mening dat het aanknopen van 
nauwe en vruchtbare betrekkingen met 

85. is van mening dat het aanknopen van 
nauwe en vruchtbare betrekkingen met 
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buurlanden een prioriteit moet blijven op 
de externe agenda van de Unie; benadrukt 
dat de Unie haar financiële inspanningen 
moet opvoeren om belangrijke uitdagingen 
aan te kunnen gaan, zoals steun voor de 
overgang naar en consolidatie van 
democratie, goed bestuur en 
mensenrechten, en de hoge verwachtingen 
te kunnen waarmaken die voortvloeien uit 
haar morele verantwoordelijkheid ten 
opzichte van haar buren;

buurlanden een prioriteit moet blijven op 
de externe agenda van de Unie; benadrukt 
dat de Unie haar financiële inspanningen 
moet opvoeren om belangrijke uitdagingen 
aan te kunnen gaan, zoals steun voor de 
overgang naar en consolidatie van 
democratie, goed bestuur en 
mensenrechten, inclusief vrouwenrechten,
en de hoge verwachtingen te kunnen 
waarmaken die voortvloeien uit haar 
morele verantwoordelijkheid ten opzichte 
van haar buren; meent tegelijkertijd dat 
een meer gerichte inzet van middelen 
minstens zo belangrijk is als 
financieringsniveaus; roept daarom op tot 
versterking van het 
voorwaardelijkheidsbeginsel in de EU-
programma’s voor steun aan de 
nabuurschap van de Unie;

Or. en

Amendement 870
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 85

Ontwerpresolutie Amendement

85. is van mening dat het aanknopen van 
nauwe en vruchtbare betrekkingen met 
buurlanden een prioriteit moet blijven op 
de externe agenda van de Unie; benadrukt 
dat de Unie haar financiële inspanningen 
moet opvoeren om belangrijke uitdagingen 
aan te kunnen gaan, zoals steun voor de 
overgang naar en consolidatie van 
democratie, goed bestuur en 
mensenrechten, en de hoge verwachtingen 
te kunnen waarmaken die voortvloeien uit 
haar morele verantwoordelijkheid ten 
opzichte van haar buren;

85. is van mening dat het aanknopen van 
nauwe en vruchtbare betrekkingen met 
buurlanden een prioriteit moet blijven op 
de externe agenda van de Unie; benadrukt 
echter dat de Unie zowel haar prioriteiten 
als de toewijzing van middelen moet 
heroverwegen om daadwerkelijk 
belangrijke uitdagingen aan te kunnen 
gaan, zoals steun voor de overgang naar en 
consolidatie van democratie, de 
rechtsstaat, goed bestuur en 
mensenrechten in haar nabuurschap;

Or. en
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Amendement 871
Reimer Böge, Ioannis Kasoulides, Simon Busuttil, namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 85

Ontwerpresolutie Amendement

85. is van mening dat het aanknopen van 
nauwe en vruchtbare betrekkingen met 
buurlanden een prioriteit moet blijven op 
de externe agenda van de Unie; benadrukt 
dat de Unie haar financiële inspanningen 
moet opvoeren om belangrijke uitdagingen 
aan te kunnen gaan, zoals steun voor de 
overgang naar en consolidatie van 
democratie, goed bestuur en 
mensenrechten, en de hoge verwachtingen 
te kunnen waarmaken die voortvloeien uit 
haar morele verantwoordelijkheid ten 
opzichte van haar buren;

85. is van mening dat het aanknopen van 
nauwe en vruchtbare betrekkingen met 
buurlanden een prioriteit moet blijven op 
de externe agenda van de Unie; benadrukt 
dat de Unie haar financiële inspanningen 
moet opvoeren om belangrijke uitdagingen 
aan te kunnen gaan, zoals steun voor de 
overgang naar en consolidatie van 
democratie, goed bestuur en 
mensenrechten, en de hoge verwachtingen 
te kunnen waarmaken die voortvloeien uit 
haar morele verantwoordelijkheid ten 
opzichte van haar buren; dringt in het 
bijzonder aan op aanpassing en verhoging 
van de middelen voor het Europees 
nabuurschapsbeleid in het licht van de 
huidige gebeurtenissen en om vrede, 
vrijheid en veiligheid beter te kunnen 
bevorderen in partnerlanden en -regio's;

Or. en

Amendement 872
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 85

Ontwerpresolutie Amendement

85. is van mening dat het aanknopen van 
nauwe en vruchtbare betrekkingen met 
buurlanden een prioriteit moet blijven op 
de externe agenda van de Unie; benadrukt 
dat de Unie haar financiële inspanningen 
moet opvoeren om belangrijke uitdagingen 

85. is van mening dat het aanknopen van 
nauwe en vruchtbare betrekkingen met 
buurlanden een prioriteit moet blijven op 
de externe agenda van de Unie; 
onderstreept daarom dat een beter 
functioneren van het Europees 
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aan te kunnen gaan, zoals steun voor de 
overgang naar en consolidatie van 
democratie, goed bestuur en 
mensenrechten, en de hoge verwachtingen 
te kunnen waarmaken die voortvloeien uit 
haar morele verantwoordelijkheid ten 
opzichte van haar buren;

nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument van het 
allerhoogste belang is om tegemoet te 
komen aan de toenemende eisen die 
worden gesteld aan de grenzen van de 
EU; benadrukt dat de Unie haar financiële 
inspanningen moet opvoeren om 
belangrijke uitdagingen aan te kunnen 
gaan, zoals steun voor de overgang naar en 
consolidatie van democratie, goed bestuur 
en mensenrechten, en de hoge 
verwachtingen te kunnen waarmaken die 
voortvloeien uit haar morele 
verantwoordelijkheid ten opzichte van haar 
buren;

Or. en

Amendement 873
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 85

Ontwerpresolutie Amendement

85. is van mening dat het aanknopen van 
nauwe en vruchtbare betrekkingen met 
buurlanden een prioriteit moet blijven op 
de externe agenda van de Unie; benadrukt 
dat de Unie haar financiële inspanningen 
moet opvoeren om belangrijke uitdagingen 
aan te kunnen gaan, zoals steun voor de 
overgang naar en consolidatie van 
democratie, goed bestuur en 
mensenrechten, en de hoge verwachtingen
te kunnen waarmaken die voortvloeien uit 
haar morele verantwoordelijkheid ten 
opzichte van haar buren;

85. is van mening dat het aanknopen van 
nauwe en vruchtbare betrekkingen met 
buurlanden een prioriteit moet blijven op 
de externe agenda van de Unie; benadrukt 
dat de Unie haar financiële inspanningen 
moet opvoeren om belangrijke uitdagingen 
aan te kunnen gaan, zoals steun voor de 
overgang naar en consolidatie van 
democratie, goed bestuur en 
mensenrechten, inclusief vrouwenrechten, 
en de hoge verwachtingen te kunnen 
waarmaken die voortvloeien uit haar 
morele verantwoordelijkheid ten opzichte 
van haar buren;

Or. en
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Amendement 874
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 85

Ontwerpresolutie Amendement

85. is van mening dat het aanknopen van 
nauwe en vruchtbare betrekkingen met 
buurlanden een prioriteit moet blijven op 
de externe agenda van de Unie; benadrukt 
dat de Unie haar financiële inspanningen 
moet opvoeren om belangrijke uitdagingen 
aan te kunnen gaan, zoals steun voor de 
overgang naar en consolidatie van 
democratie, goed bestuur en 
mensenrechten, en de hoge verwachtingen 
te kunnen waarmaken die voortvloeien uit 
haar morele verantwoordelijkheid ten 
opzichte van haar buren;

85. is van mening dat het aanknopen van 
nauwe en vruchtbare betrekkingen met 
buurlanden een prioriteit moet blijven op 
de externe agenda van de Unie; benadrukt 
dat de Unie haar financiële inspanningen 
moet opvoeren om belangrijke uitdagingen 
aan te kunnen gaan, zoals steun voor 
vredesopbouw en conflictpreventie, de 
overgang naar en consolidatie van 
democratie, goed bestuur en 
mensenrechten, en de hoge verwachtingen 
te kunnen waarmaken die voortvloeien uit 
haar morele verantwoordelijkheid ten 
opzichte van haar buren;

Or. en

Amendement 875
Carl Haglund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 85

Ontwerpresolutie Amendement

85. is van mening dat het aanknopen van 
nauwe en vruchtbare betrekkingen met 
buurlanden een prioriteit moet blijven op 
de externe agenda van de Unie; benadrukt 
dat de Unie haar financiële inspanningen 
moet opvoeren om belangrijke uitdagingen 
aan te kunnen gaan, zoals steun voor de 
overgang naar en consolidatie van
democratie, goed bestuur en 
mensenrechten, en de hoge verwachtingen 
te kunnen waarmaken die voortvloeien uit 
haar morele verantwoordelijkheid ten 
opzichte van haar buren;

85. is van mening dat het aanknopen van 
nauwe en vruchtbare betrekkingen met 
buurlanden een prioriteit moet blijven op 
de externe agenda van de Unie; benadrukt 
dat de Unie haar financiële inspanningen 
moet opvoeren om belangrijke uitdagingen 
aan te kunnen gaan, zoals steun voor de 
overgang naar democratie, vrije en eerlijke 
verkiezingen en constitutionele 
consolidatie, goed bestuur en 
mensenrechten, en de hoge verwachtingen 
te kunnen waarmaken die voortvloeien uit 
haar morele verantwoordelijkheid ten 
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opzichte van haar buren;

Or. en

Amendement 876
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 85 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

85 bis. merkt op dat de EU een nieuwe 
uitbreidingsronde nadert, met name in de 
richting van de Westelijke Balkan; is 
daarom van mening dat het instrument 
voor pretoetredingssteun (IPA) de 
komende jaren goed gefinancierd moet 
worden ter voorbereiding op het 
toekomstig lidmaatschap van de 
betreffende landen; is van mening dat het 
IPA prioriteit moet geven aan het steunen 
van de verbeteringen die noodzakelijk zijn 
om kandidaat-lidstaten in staat te stellen 
aan het acquis communautaire te voldoen 
en het gebruik van EU-middelen voor het 
maatschappelijk middenveld, sociale 
partners, minderheden, ngo’s, cultureel 
erfgoed, en lokale en regionale overheden 
te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 877
Elmar Brok

Ontwerpresolutie
Paragraaf 85 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

85 ter. vraagt dat in het volgende MFK de 
kosten van toekomstige uitbreidingen, 
d.w.z. de toetreding van Kroatië, in 
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aanmerking worden genomen; roept in dit 
verband op tot het hanteren van een 
realistische benadering van verdere 
uitbreidingsronden waarbij met name 
voor de Westelijke Balkan rekening wordt 
gehouden met de gevolgen voor de 
begroting; benadrukt de noodzaak 
alternatieve modellen te ontwikkelen voor 
een stapsgewijze toenadering, zoals 
strategische partnerschappen of de 
uitgebreide Europese Economische 
Ruimte (EEA+), rekening houdend met 
het integratievermogen van de EU;

Or. en

Amendement 878
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 85 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

85 quater. roept op tot herverdeling van 
financiële steun voor de democratisering 
van de landen van de zuidelijke 
nabuurschap parallel aan de herziening 
van het Europees nabuurschapsbeleid en 
wijst erop dat de nadruk dient te liggen op 
de opbouw van democratie, de rechtsstaat, 
duurzame sociale en economische 
ontwikkeling en mensenrechten; is van 
mening dat de politieke focus op de 
zuidelijke nabuurschap niet ten koste mag 
gaan van de langetermijnverbintenissen 
van de Unie in de oostelijke nabuurschap;

Or. en

Amendement 879
Anneli Jäätteenmäki
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 85 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

85 quinquies. is van mening dat 
organisaties in het maatschappelijk 
middenveld in derde landen meer 
aandacht en steun moeten krijgen in het 
buitenlands beleid van de Unie en dat een 
zekere mate van flexibiliteit binnen de 
begroting en met name binnen het 
Europees instrument voor democratie en 
mensenrechten (EIDHR) nodig is om dit 
doel te bereiken;

Or. en

Amendement 880
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 86

Ontwerpresolutie Amendement

86. onderstreept dat de Unie haar beleid 
snel moet aanpassen met het oog op de 
nieuwe opkomende wereldmachten en 
nieuwe strategische partnerschappen met 
die landen moet opzetten; verwelkomt 
daarom het voorstel van de Commissie 
inzake ICI+, en benadrukt dat het 
hoofddoel van dit nieuwe instrument moet 
zijn om de officiële ontwikkelingshulp aan 
die landen te verminderen en tegelijkertijd 
andere activiteiten van gezamenlijke 
belang te bevorderen;

Schrappen

Or. en

Amendement 881
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 86

Ontwerpresolutie Amendement

86. onderstreept dat de Unie haar beleid 
snel moet aanpassen met het oog op de 
nieuwe opkomende wereldmachten en 
nieuwe strategische partnerschappen met 
die landen moet opzetten; verwelkomt 
daarom het voorstel van de Commissie 
inzake ICI+, en benadrukt dat het 
hoofddoel van dit nieuwe instrument moet 
zijn om de officiële ontwikkelingshulp aan 
die landen te verminderen en tegelijkertijd 
andere activiteiten van gezamenlijke
belang te bevorderen;

86. onderstreept dat de Unie haar beleid 
snel moet aanpassen met het oog op de 
nieuwe opkomende wereldmachten en 
nieuwe strategische partnerschappen met 
die landen moet opzetten; stelt in dit 
verband voor het bestaande instrument 
voor geïndustrialiseerde landen (ICI) te 
vervangen door een nieuw 
beleidsinstrument dat gericht is op 
activiteiten die niet samenhangen met 
officiële ontwikkelingshulp, maar behoren 
tot gebieden van gezamenlijk belang met 
dergelijke landen, waaronder het 
bevorderen van mondiale collectieve 
goederen, zoals de strijd tegen de 
klimaatverandering, biodiversiteit en 
samenwerking op de gebieden cultuur en 
hoger onderwijs;

Or. en

Amendement 882
María Muñiz De Urquiza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 86

Ontwerpresolutie Amendement

86. onderstreept dat de Unie haar beleid 
snel moet aanpassen met het oog op de 
nieuwe opkomende wereldmachten en 
nieuwe strategische partnerschappen met 
die landen moet opzetten; verwelkomt 
daarom het voorstel van de Commissie 
inzake ICI+, en benadrukt dat het 
hoofddoel van dit nieuwe instrument moet 
zijn om de officiële ontwikkelingshulp aan 
die landen te verminderen en tegelijkertijd 
andere activiteiten van gezamenlijke belang 
te bevorderen;

86. onderstreept dat de Unie haar beleid 
snel moet aanpassen met het oog op de 
nieuwe opkomende wereldmachten en 
nieuwe strategische partnerschappen met 
die landen moet opzetten; verwelkomt 
daarom het voorstel van de Commissie 
inzake ICI+, en benadrukt dat het 
hoofddoel van dit nieuwe instrument moet 
zijn om de officiële ontwikkelingshulp aan 
die landen te verminderen en tegelijkertijd 
andere activiteiten van gezamenlijk belang 
te bevorderen; is van mening dat als 
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gevolg van een interinstitutioneel geschil 
over de rechtsgrondslag achttien Latijns-
Amerikaanse landen niet profiteren van 
het ICI+-instrument en dat het MFK moet 
voorzien in een definitieve oplossing voor 
dit probleem;

Or. en

Amendement 883
James Elles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 86

Ontwerpresolutie Amendement

86. onderstreept dat de Unie haar beleid 
snel moet aanpassen met het oog op de 
nieuwe opkomende wereldmachten en 
nieuwe strategische partnerschappen met 
die landen moet opzetten; verwelkomt 
daarom het voorstel van de Commissie 
inzake ICI+, en benadrukt dat het 
hoofddoel van dit nieuwe instrument moet 
zijn om de officiële ontwikkelingshulp aan 
die landen te verminderen en tegelijkertijd 
andere activiteiten van gezamenlijke belang 
te bevorderen;

86. onderstreept dat de Unie haar beleid 
snel moet aanpassen met het oog op de 
nieuwe opkomende wereldmachten en 
nieuwe strategische partnerschappen met 
die landen moet opzetten; verzoekt om een 
heldere definitie van het doel, de 
oriëntatie en de resultaten van dergelijke 
partnerschappen met het oog op het 
volgende MFK; verwelkomt daarom het 
voorstel van de Commissie inzake ICI+, en 
benadrukt dat het hoofddoel van dit nieuwe 
instrument moet zijn om de officiële 
ontwikkelingshulp aan die landen te 
verminderen en tegelijkertijd andere
activiteiten van gezamenlijk belang te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 884
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 86 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

86 bis. is van mening dat, gelet op de 
toenemende mondiale uitdagingen alsook 
de mondiale verantwoordelijkheden van 
de Unie, vooral in het licht van de huidige 
politieke ontwikkelingen in de Arabische 
wereld, een herstructurering van de 
externe financiële instrumenten van de 
EU onontkoombaar wordt; pleit dan ook 
voor een grondige herziening en een meer 
strategische toepassing van de externe 
instrumenten van de EU en voor de 
ontwikkeling van nieuwe vormen van 
samenwerkings- en 
uitvoeringsmechanismen met 
partnerlanden, teneinde het effect en de 
zichtbaarheid van het externe optreden 
van de EU te vergroten en de 
overkoepelende doelstelling van grotere 
consistentie en coherentie van het externe 
optreden van de EU te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 885
Elmar Brok

Ontwerpresolutie
Paragraaf 86 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

86 ter. bevestigt opnieuw dat de EU ten 
zeerste hecht aan het trans-Atlantisch 
partnerschap met de VS en het doel van 
een obstakelvrije trans-Atlantische markt; 
is van mening dat deze markt de basis 
dient te zijn van een versterkt trans-
Atlantisch partnerschap;

Or. en
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Amendement 886
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 87

Ontwerpresolutie Amendement

87. wijst er nogmaals op dat crisispreventie
en -beheer belangrijke prioriteiten van de 
EU zijn; benadrukt derhalve dat op dit 
gebied doeltreffende en passend 
gefinancierde instrumenten onontbeerlijk 
zijn; is van mening dat het huidige 
stabiliteitsinstrument een belangrijk 
instrument blijft voor een snelle reactie 
van de Unie op crisissituaties, maar dat 
meer nadruk moet worden gelegd op 
preventieve acties op langere termijn, in 
het bijzonder door middel van flexibelere 
geografische programma's;

87. wijst er nogmaals op dat crisispreventie 
en -beheer belangrijke prioriteiten van de 
lidstaten zijn; is van mening dat het 
huidige stabiliteitsinstrument in de 
toekomst niet nodig zou moeten zijn als 
tijdig boetes worden opgelegd aan 
diegenen die het pact schenden;

Or. en

Amendement 887
Bas Eickhout, Franziska Katharina Brantner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 87

Ontwerpresolutie Amendement

87. wijst er nogmaals op dat crisispreventie 
en -beheer belangrijke prioriteiten van de 
EU zijn; benadrukt derhalve dat op dit 
gebied doeltreffende en passend 
gefinancierde instrumenten onontbeerlijk 
zijn; is van mening dat het huidige 
stabiliteitsinstrument een belangrijk 
instrument blijft voor een snelle reactie van 
de Unie op crisissituaties, maar dat meer
nadruk moet worden gelegd op preventieve 
acties op langere termijn, in het bijzonder 
door middel van flexibelere geografische 
programma's;

87. wijst er nogmaals op dat crisispreventie 
en -beheer belangrijke prioriteiten van de 
EU zijn; benadrukt derhalve dat op dit 
gebied doeltreffende en passend 
gefinancierde instrumenten onontbeerlijk 
zijn; is van mening dat het huidige 
stabiliteitsinstrument een belangrijk 
instrument blijft voor een snelle reactie van 
de Unie op crisissituaties, maar dat de
nadruk moet worden gelegd op 
crisisrespons, vredesopbouw, 
conflictpreventie en conflictoplossing;
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Or. en

Amendement 888
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 87

Ontwerpresolutie Amendement

87. wijst er nogmaals op dat crisispreventie 
en -beheer belangrijke prioriteiten van de 
EU zijn; benadrukt derhalve dat op dit 
gebied doeltreffende en passend 
gefinancierde instrumenten onontbeerlijk 
zijn; is van mening dat het huidige 
stabiliteitsinstrument een belangrijk 
instrument blijft voor een snelle reactie van 
de Unie op crisissituaties, maar dat meer 
nadruk moet worden gelegd op preventieve 
acties op langere termijn, in het bijzonder 
door middel van flexibelere geografische 
programma's;

87. wijst er nogmaals op dat crisispreventie 
en -beheer belangrijke prioriteiten van de 
EU zijn; benadrukt derhalve dat op dit 
gebied doeltreffende en passend 
gefinancierde instrumenten onontbeerlijk 
zijn; is van mening dat het huidige 
stabiliteitsinstrument een belangrijk 
instrument blijft voor een snelle reactie van 
de Unie op crisissituaties, maar dat meer 
nadruk moet worden gelegd op preventieve 
acties op langere termijn, in het bijzonder 
door middel van flexibelere geografische 
programma’s en een sterkere focus op 
civiele bescherming en hulpverlening bij 
rampen;

Or. en

Amendement 889
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 87

Ontwerpresolutie Amendement

87. wijst er nogmaals op dat crisispreventie 
en -beheer belangrijke prioriteiten van de 
EU zijn; benadrukt derhalve dat op dit 
gebied doeltreffende en passend 
gefinancierde instrumenten onontbeerlijk 
zijn; is van mening dat het huidige 
stabiliteitsinstrument een belangrijk 
instrument blijft voor een snelle reactie van 
de Unie op crisissituaties, maar dat meer 

87. wijst er nogmaals op dat crisispreventie 
en -beheer belangrijke prioriteiten van de 
EU zijn; benadrukt derhalve dat op dit 
gebied doeltreffende en passend 
gefinancierde instrumenten onontbeerlijk 
zijn; is van mening dat het huidige 
stabiliteitsinstrument een belangrijk 
instrument blijft voor een snelle reactie van 
de Unie op crisissituaties, maar dat meer 
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nadruk moet worden gelegd op preventieve 
acties op langere termijn, in het bijzonder 
door middel van flexibelere geografische 
programma's;

nadruk moet worden gelegd op 
vredesopbouw en conflictpreventie op 
langere termijn, in het bijzonder door 
middel van flexibelere geografische 
programma's;

Or. en

Amendement 890
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 87

Ontwerpresolutie Amendement

87. wijst er nogmaals op dat crisispreventie 
en -beheer belangrijke prioriteiten van de 
EU zijn; benadrukt derhalve dat op dit 
gebied doeltreffende en passend 
gefinancierde instrumenten onontbeerlijk 
zijn; is van mening dat het huidige 
stabiliteitsinstrument een belangrijk 
instrument blijft voor een snelle reactie van 
de Unie op crisissituaties, maar dat meer 
nadruk moet worden gelegd op preventieve 
acties op langere termijn, in het bijzonder 
door middel van flexibelere geografische 
programma's;

87. wijst er nogmaals op dat crisispreventie 
en -beheer belangrijke prioriteiten van de 
EU zijn; benadrukt derhalve dat op dit 
gebied doeltreffende en passend 
gefinancierde instrumenten onontbeerlijk 
zijn; is van mening dat het huidige 
stabiliteitsinstrument een belangrijk 
instrument blijft voor een snelle reactie van 
de Unie op crisissituaties, maar dat meer 
nadruk moet worden gelegd op preventieve 
acties op langere termijn, met inbegrip van 
vredesopbouw en conflictpreventie, in het 
bijzonder door middel van flexibelere 
geografische programma's;

Or. en

Amendement 891
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 88

Ontwerpresolutie Amendement

88. is van mening dat humanitaire hulp een 
sleutelrol speelt in de externe 
betrekkingen van de EU; benadrukt de 

88. is van mening dat humanitaire hulp 
weliswaar niet vergeten mag worden, 
maar dat goede mechanismen moeten 
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noodzaak van passende toewijzingen op 
de begroting voor het instrument voor 
humanitaire hulp en de reserve voor 
noodhulp; 

worden opgezet waarmee gecontroleerd 
kan worden hoe de middelen worden 
aangewend, voordat verdere hulp wordt 
uitgekeerd;

Or. en

Amendement 892
Richard Ashworth

Ontwerpresolutie
Paragraaf 88

Ontwerpresolutie Amendement

88. is van mening dat humanitaire hulp een 
sleutelrol speelt in de externe betrekkingen 
van de EU; benadrukt de noodzaak van 
passende toewijzingen op de begroting 
voor het instrument voor humanitaire hulp 
en de reserve voor noodhulp;

88. is van mening dat humanitaire hulp een 
sleutelrol speelt in de externe betrekkingen 
van de EU; benadrukt de noodzaak van 
passende toewijzingen op de begroting 
voor het instrument voor humanitaire hulp 
en de reserve voor noodhulp; wijst erop dat 
het van belang is voort te bouwen op 
bestaande Europese mechanismen op het 
gebied van humanitaire hulp en deze te 
verbeteren, in plaats van nieuwe 
mechanismen op EU-niveau in het leven 
te roepen;

Or. en

Amendement 893
Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 88

Ontwerpresolutie Amendement

88. is van mening dat humanitaire hulp een 
sleutelrol speelt in de externe betrekkingen 
van de EU; benadrukt de noodzaak van 
passende toewijzingen op de begroting 
voor het instrument voor humanitaire hulp 
en de reserve voor noodhulp;

88. is van mening dat humanitaire hulp een 
sleutelrol speelt in de externe betrekkingen 
van de EU; benadrukt de noodzaak van 
passende toewijzingen op de begroting 
voor het instrument voor humanitaire hulp 
en de reserve voor noodhulp; benadrukt 



PE462.732v04-00 22/144 AM\865598NL.doc

NL

dat crises of rampen niet mogen leiden tot 
de inzet of overplaatsing van militaire 
strijdkrachten binnen of buiten de EU, 
ook al beschikken de eenheden voor 
civiele bescherming in nood- en 
crisissituaties momenteel niet over 
voldoende middelen of infrastructurele 
voorzieningen om adequaat en uitgebreid 
op crises en rampen te reageren; is van 
mening dat de civiele 
beschermingseenheden in plaats daarvan 
voorzien moeten worden van de 
noodzakelijke middelen om deze taak naar 
behoren te vervullen in een uitsluitend 
civiel kader;

Or. en

Amendement 894
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 88

Ontwerpresolutie Amendement

88. is van mening dat humanitaire hulp een 
sleutelrol speelt in de externe betrekkingen 
van de EU; benadrukt de noodzaak van 
passende toewijzingen op de begroting 
voor het instrument voor humanitaire hulp 
en de reserve voor noodhulp;

88. is van mening dat humanitaire hulp een 
sleutelrol speelt in de externe betrekkingen 
van de EU; wijst op de tendens dat zich 
vaker natuurrampen voltrekken en dat 
hun gevolgen ook verwoestender worden, 
terwijl als gevolg van de strijd om 
hulpbronnen zoals energie, water en 
grondstoffen vaker conflicten zullen 
oplaaien; acht het daarom noodzakelijk 
dat de begroting voor het instrument voor 
humanitaire hulp en de reserve voor 
noodhulp in de komende jaren 
substantieel wordt verhoogd, teneinde de 
jaarlijkse ad-hocverzoeken van de 
Europese Commissie om aanvullende 
financiering te voorkomen; deze begroting 
moet onafhankelijk blijven om de 
neutraliteit van humanitaire hulp –
gescheiden van andere (bijv. geopolitieke) 
overwegingen of belangen – te 
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waarborgen;

Or. en

Amendement 895
Bas Eickhout, Franziska Katharina Brantner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 88

Ontwerpresolutie Amendement

88. is van mening dat humanitaire hulp een 
sleutelrol speelt in de externe betrekkingen 
van de EU; benadrukt de noodzaak van 
passende toewijzingen op de begroting 
voor het instrument voor humanitaire hulp 
en de reserve voor noodhulp;

88. is van mening dat humanitaire hulp een 
sleutelrol speelt in de externe betrekkingen 
van de EU; benadrukt de noodzaak van 
passende toewijzingen op de begroting 
voor het instrument voor humanitaire hulp 
en de reserve voor noodhulp; wijst erop dat 
de fase na de eerste zes maanden na een 
ramp of crisis en voorafgaand aan de 
terugkeer naar de normale 
programmering voor 
ontwikkelingssamenwerking niet goed is 
uitgedacht in de huidige 
financieringsinstrumenten en is bijgevolg 
van mening dat voor herstel en 
wederopbouw een nieuwe enveloppe moet 
worden gecreëerd, specifiek voor de 
periode na de humanitaire hulpverlening, 
die moet zijn afgestemd op (een terugkeer 
naar) normale 
ontwikkelingssamenwerking;

Or. en

Amendement 896
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Ontwerpresolutie
Paragraaf 88

Ontwerpresolutie Amendement

88. is van mening dat humanitaire hulp een 88. is van mening dat humanitaire hulp een 
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sleutelrol speelt in de externe betrekkingen 
van de EU; benadrukt de noodzaak van 
passende toewijzingen op de begroting 
voor het instrument voor humanitaire hulp 
en de reserve voor noodhulp;

sleutelrol speelt in de externe betrekkingen 
van de EU en rechtstreeks in verband kan 
staan met binnenlands beleid van de EU; 
benadrukt de noodzaak van passende 
toewijzingen op de begroting voor het 
instrument voor humanitaire hulp en de 
reserve voor noodhulp;

Or. en

Amendement 897
Richard Ashworth

Ontwerpresolutie
Paragraaf 88 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

88 bis. onderstreept dat het van belang is 
bij het inventariseren van behoeften nauw 
samen te werken met internationale 
partners teneinde een adequate, 
doeltreffende, billijke en flexibele 
toewijzing van hulp te garanderen;

Or. en

Amendement 898
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 88 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

88 ter. wijst erop dat er een afzonderlijk 
begrotingsonderdeel voor humanitaire 
hulp nodig is ter waarborging van de 
noodzakelijke en onontbeerlijke 
onafhankelijkheid van de humanitaire 
hulp van andere externe EU-
beleidsterreinen; benadrukt dat de 
middelen voor humanitaire hulp moeten 
worden verhoogd en dat deze financiering 
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flexibeler moet worden gemaakt om 
adequaat op het toenemend aantal crisis 
en natuurrampen te kunnen reageren;

Or. de

Amendement 899
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 89

Ontwerpresolutie Amendement

89. is van mening dat een hoogwaardige 
openbare administratie, zowel op Unie- als 
op nationaal niveau, van wezenlijk belang 
is voor het bereiken van de strategische 
doelen van de Europa 2020-strategie; 
verzoekt de Commissie een duidelijke 
analyse te presenteren van de 
administratieve uitgaven in de periode na 
2013, rekening houdend met de 
inspanningen om de overheidsuitgaven te 
consolideren, met de nieuwe taken en 
bevoegdheden die de Unie dankzij het 
Verdrag van Lissabon heeft gekregen, en 
met de grotere efficiency die bereikt kan 
worden door een optimaal gebruik van 
menselijke hulpbronnen, in het bijzonder 
door herplaatsing;

89. is van mening dat een hoogwaardige 
openbare administratie, zowel op Unie- als 
op nationaal niveau, van wezenlijk belang 
is voor het bereiken van de strategische 
doelen voor sociale vooruitgang; daarom 
moeten we in het bijzonder belang 
hechten aan de rechten van werknemers, 
en dus ook aan hun loon, met eerbied 
voor de waardigheid van wie werkt;

Or. pt

Amendement 900
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias, namens de ALDE-
Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 89

Ontwerpresolutie Amendement

89. is van mening dat een hoogwaardige 89. is van mening dat een hoogwaardige 
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openbare administratie, zowel op Unie- als 
op nationaal niveau, van wezenlijk belang 
is voor het bereiken van de strategische 
doelen van de Europa 2020-strategie; 
verzoekt de Commissie een duidelijke 
analyse te presenteren van de 
administratieve uitgaven in de periode na 
2013, rekening houdend met de 
inspanningen om de overheidsuitgaven te 
consolideren, met de nieuwe taken en
bevoegdheden die de Unie dankzij het 
Verdrag van Lissabon heeft gekregen, en 
met de grotere efficiency die bereikt kan 
worden door een optimaal gebruik van 
menselijke hulpbronnen, in het bijzonder 
door herplaatsing;

openbare administratie, zowel op Unie- als 
op nationaal niveau, van wezenlijk belang 
is voor het bereiken van de strategische 
doelen van de Europa 2020-strategie; 
verzoekt de Commissie een duidelijke 
analyse te presenteren van de 
administratieve uitgaven in de periode na 
2013, met inbegrip van de toekomstige 
kosten die voortvloeien het huidige 
pensioenstelsel, rekening houdend met de 
inspanningen om de overheidsuitgaven te 
consolideren, met de nieuwe taken en 
bevoegdheden die de Unie dankzij het 
Verdrag van Lissabon heeft gekregen, en 
met de grotere efficiency die bereikt kan 
worden door een optimaal gebruik van 
menselijke hulpbronnen, in het bijzonder 
door herplaatsing;

Or. en

Amendement 901
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 89

Ontwerpresolutie Amendement

89. is van mening dat een hoogwaardige 
openbare administratie, zowel op Unie- als 
op nationaal niveau, van wezenlijk belang 
is voor het bereiken van de strategische 
doelen van de Europa 2020-strategie; 
verzoekt de Commissie een duidelijke 
analyse te presenteren van de 
administratieve uitgaven in de periode na 
2013, rekening houdend met de 
inspanningen om de overheidsuitgaven te 
consolideren, met de nieuwe taken en 
bevoegdheden die de Unie dankzij het 
Verdrag van Lissabon heeft gekregen, en 
met de grotere efficiency die bereikt kan 
worden door een optimaal gebruik van 
menselijke hulpbronnen, in het bijzonder 
door herplaatsing;

89. is van mening dat een hoogwaardige 
openbare administratie, zowel op Unie- als 
op nationaal niveau, van wezenlijk belang 
is voor het trachten te verwezenlijken van 
de ambities die Europa 2020, zich 
schijnbaar niet bewust van de mislukking 
van de Lissabon-agenda, de fraaie naam 
‘strategie’ waardig acht; verzoekt de 
Commissie een duidelijke analyse te 
presenteren van de geraamde 
administratieve uitgaven in de periode na 
2013, rekening houdend met de 
inspanningen om de overheidsuitgaven te 
consolideren, met de nieuwe taken en 
bevoegdheden die de Unie zich in het 
Verdrag van Lissabon heeft toegeëigend, 
en met de vermeende grotere efficiency die 
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bereikt kan worden door een ander gebruik 
van menselijke hulpbronnen, in het 
bijzonder door herplaatsing;

Or. en

Amendement 902
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 89

Ontwerpresolutie Amendement

89. is van mening dat een hoogwaardige 
openbare administratie, zowel op Unie- als 
op nationaal niveau, van wezenlijk belang 
is voor het bereiken van de strategische 
doelen van de Europa 2020-strategie; 
verzoekt de Commissie een duidelijke 
analyse te presenteren van de 
administratieve uitgaven in de periode na 
2013, rekening houdend met de 
inspanningen om de overheidsuitgaven te 
consolideren, met de nieuwe taken en 
bevoegdheden die de Unie dankzij het 
Verdrag van Lissabon heeft gekregen, en 
met de grotere efficiency die bereikt kan 
worden door een optimaal gebruik van 
menselijke hulpbronnen, in het bijzonder 
door herplaatsing;

89. is van mening dat een hoogwaardige 
openbare administratie, zowel op Unie- als 
op nationaal niveau, van wezenlijk belang 
is; verzoekt de Commissie een duidelijke 
analyse te presenteren van de 
administratieve uitgaven in de periode na 
2013, rekening houdend met de 
inspanningen om de overheidsuitgaven te 
consolideren, met de nieuwe taken en 
bevoegdheden die de Unie dankzij het 
Verdrag van Lissabon heeft gekregen, en 
met de grotere efficiency die bereikt kan 
worden door een optimaal gebruik van 
menselijke hulpbronnen, in het bijzonder 
door herplaatsing;

Or. en

Amendement 903
James Elles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 89

Ontwerpresolutie Amendement

89. is van mening dat een hoogwaardige 
openbare administratie, zowel op Unie- als 

89. is van mening dat een hoogwaardige 
openbare administratie, zowel op Unie- als 
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op nationaal niveau, van wezenlijk belang 
is voor het bereiken van de strategische 
doelen van de Europa 2020-strategie; 
verzoekt de Commissie een duidelijke 
analyse te presenteren van de 
administratieve uitgaven in de periode na 
2013, rekening houdend met de 
inspanningen om de overheidsuitgaven te 
consolideren, met de nieuwe taken en 
bevoegdheden die de Unie dankzij het 
Verdrag van Lissabon heeft gekregen, en 
met de grotere efficiency die bereikt kan 
worden door een optimaal gebruik van 
menselijke hulpbronnen, in het bijzonder 
door herplaatsing;

op nationaal niveau, van wezenlijk belang 
is voor het bereiken van de strategische 
doelen van de Europa 2020-strategie; 
verzoekt de Commissie een duidelijke 
analyse te presenteren van de 
administratieve uitgaven in de periode na 
2013, rekening houdend met de 
inspanningen om de overheidsuitgaven te 
consolideren, met de nieuwe taken en 
bevoegdheden die de Unie dankzij het 
Verdrag van Lissabon heeft gekregen, en 
met de grotere efficiency die bereikt kan 
worden door een optimaal gebruik van 
menselijke hulpbronnen, in het bijzonder 
door herplaatsing en nieuwe 
technologieën;

Or. en

Amendement 904
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 89 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

89 bis. wijst erop dat bij een dergelijke 
analyse moet worden onderzocht hoeveel 
ruimte er is voor synergieën en, waar 
mogelijk, besparingen, onder andere door 
verdere interinstitutionele samenwerking, 
herziening door elke instelling van haar 
werkmethoden, betere afbakening van de 
taken van instellingen en agentschappen, 
en dat ook rekening moet worden 
gehouden met de financiële gevolgen voor 
de middellange en lange termijn van 
pensioenstelsels, leeftijdgerelateerde 
tendensen en pensioen, werving en andere 
statutaire bepalingen voor medewerkers 
van EU-instellingen met het oog op het 
waarborgen van duurzaamheid op de 
lange termijn;

Or. en
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Amendement 905
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 89 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

89 ter. merkt op dat administratieve 
kosten 5,7 % van de totale uitgaven 
vormen en daarmee een groter deel van de 
uitgaven vormen dan in de lidstaten het 
geval is, en verwacht daarom dat de 
analyse van de Commissie leidt tot 
besparingen om topprioriteiten te 
financieren; roept de Europese Raad op 
het Europees Parlement in staat te stellen 
te kiezen voor één zetel in Brussel, wat 
een aanmerkelijke besparing zou 
opleveren op de begroting van het 
Parlement, aangezien daardoor een eind 
zou komen aan de maandelijkse 
verhuizing naar Straatsburg; roept alle 
instellingen op even aanzienlijke 
besparingen te realiseren;

Or. en

Amendement 906
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 89 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

89 quater. vestigt er de aandacht op dat 
het tot aanzienlijke besparingen zou 
kunnen leiden als het Europees 
Parlement slechts één zetel had;

Or. en
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Amendement 907
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 89 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

89 quinquies. is van mening dat alle 
administratieve uitgaven moeten worden 
geschaard onder een enkele rubriek die 
betrekking heeft op administratieve 
aangelegenheden, dat niet alleen de totale 
administratieve uitgaven binnen hun 
huidige niveau moeten blijven, maar ook 
dat pogingen om 
besparingsmogelijkheden te vinden in de 
administratieve kosten, met inbegrip van 
die van het Europees Parlement, dienen te 
leiden tot een beperking van de totale 
administratieve begroting van de EU; 
moedigt de Raad in dit verband aan het 
Verdrag zodanig te wijzigen dat 
concentratie van de werkzaamheden van 
het Europees Parlement in één enkele 
zetel mogelijk wordt, en eveneens te 
zorgen voor een enkele zetel voor alle 
nieuwe Europese agentschappen, met 
inbegrip van de Europese 
toezichthoudende autoriteiten, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
af te schaffen en andere onderdelen van 
het EU-bestuur, zoals het Comité van de 
Regio’s, fundamenteel te herstructureren;

Or. en

Amendement 908
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 89 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

89 sexies. is van mening dat het Europees 
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Parlement volledig moet afzien van zijn 
maandelijkse plenaire zittingen in 
Straatsburg, want de ongeveer 200 
miljoen euro die de Europese 
belastingbetalers jaarlijks moeten betalen 
voor de zetel van het Europees Parlement 
in Straatsburg kan beter worden gebruikt;

Or. fi

Amendement 909
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 89 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

89 septies. roept de Commissie en de Raad 
op de hoogte van de salarissen en 
uitkeringen voor EU-ambtenaren te 
heroverwegen; is van mening dat de taken 
van nationale en EU-ambtenaren in 
toenemende mate geconvergeerd zijn;

Or. en

Amendement 910
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 90

Ontwerpresolutie Amendement

90. is van mening dat de structuur van het 
volgende MFK realistisch moet zijn, de 
continuïteit van de planning moet 
waarborgen en de tekortkomingen van het 
huidige MFK moet vermijden; dringt er 
met het oog hierop op aan om af te zien 
van onnodige radicale veranderingen en 
de huidige structuur te consolideren en te 
verbeteren;

Schrappen
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Or. en

Amendement 911
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 90

Ontwerpresolutie Amendement

90. is van mening dat de structuur van het 
volgende MFK realistisch moet zijn, de 
continuïteit van de planning moet 
waarborgen en de tekortkomingen van het 
huidige MFK moet vermijden; dringt er 
met het oog hierop op aan om af te zien 
van onnodige radicale veranderingen en de 
huidige structuur te consolideren en te 
verbeteren;

90. is van mening dat de structuur van het 
volgende MFK de continuïteit van de 
planning moet waarborgen en de 
tekortkomingen van het huidige MFK moet 
vermijden, dat er niet in is geslaagd de 
aan het Verdrag van Lissabon 
gerelateerde beleidsprioriteiten te 
verwezenlijken, evenmin als andere 
initiatieven die toegevoegde waarde 
hebben voor de EU, teneinde de EU in 
staat te stellen haar beloften na te komen 
en te voldoen aan de verwachtingen van 
haar burgers; middelen moet vrijmaken 
voor de tenuitvoerlegging van nieuwe 
bevoegdheden in het kader van het 
Verdrag van Lissabon en de 
tekortkomingen, in het bijzonder in 
rubriek 1A "Concurrentievermogen voor 
groei en werkgelegenheid " en rubriek 4 
"Externe betrekkingen", moet verhelpen; 
dringt erop aan om af te zien van onnodige 
radicale veranderingen en de huidige 
structuur te consolideren en te verbeteren;

Or. en

Amendement 912
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 90

Ontwerpresolutie Amendement

90. is van mening dat de structuur van het 90. is van mening dat de structuur van het 
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volgende MFK realistisch moet zijn, de 
continuïteit van de planning moet 
waarborgen en de tekortkomingen van het 
huidige MFK moet vermijden; dringt er 
met het oog hierop op aan om af te zien 
van onnodige radicale veranderingen en de 
huidige structuur te consolideren en te 
verbeteren;

volgende MFK zowel de continuïteit van 
de planning als de flexibiliteit moet 
waarborgen en de tekortkomingen van het 
huidige MFK moet vermijden; dringt er 
met het oog hierop op aan om af te zien 
van onnodige radicale veranderingen en de 
huidige structuur te consolideren en te 
verbeteren; erkent evenwel dat de 
structuur van het MFK uiteindelijk een 
willekeurige samenvoeging of selectie is 
van bepaalde beleidsterreinen en 
programma’s en dat het niet zozeer de 
structuur als wel de inhoud van de 
programma’s en hun financiering is die 
relevant is bij het beoordelen van de 
bijdrage die geleverd wordt aan het 
bereiken van de EU 2020-doelstellingen 
van slimme, duurzame en inclusieve 
groei;

Or. en

Amendement 913
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 90

Ontwerpresolutie Amendement

90. is van mening dat de structuur van het 
volgende MFK realistisch moet zijn, de 
continuïteit van de planning moet 
waarborgen en de tekortkomingen van het 
huidige MFK moet vermijden; dringt er 
met het oog hierop op aan om af te zien 
van onnodige radicale veranderingen en 
de huidige structuur te consolideren en te 
verbeteren;

90. is van mening dat de structuur van het 
volgende MFK realistisch moet zijn, de 
continuïteit van de planning moet 
waarborgen en de tekortkomingen van het 
huidige MFK moet vermijden;

Or. en

Amendement 914
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias, namens de ALDE-
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Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 90

Ontwerpresolutie Amendement

90. is van mening dat de structuur van het 
volgende MFK realistisch moet zijn, de 
continuïteit van de planning moet 
waarborgen en de tekortkomingen van het 
huidige MFK moet vermijden; dringt er 
met het oog hierop op aan om af te zien 
van onnodige radicale veranderingen en 
de huidige structuur te consolideren en te 
verbeteren;

90. is van mening dat de structuur van het 
volgende MFK realistisch moet zijn, de 
continuïteit van de planning en flexibiliteit 
binnen en tussen de rubrieken moet 
waarborgen en de tekortkomingen van het 
huidige MFK moet vermijden; benadrukt 
dat de politieke prioriteiten moeten 
worden vastgesteld op EU-niveau en dat 
de begrotingsmiddelen vervolgens 
dienovereenkomstig moeten worden 
toegewezen;

Or. en

Amendement 915
Reimer Böge, namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 90

Ontwerpresolutie Amendement

90. is van mening dat de structuur van het 
volgende MFK realistisch moet zijn, de 
continuïteit van de planning moet 
waarborgen en de tekortkomingen van het 
huidige MFK moet vermijden; dringt er 
met het oog hierop op aan om af te zien 
van onnodige radicale veranderingen en de 
huidige structuur te consolideren en te 
verbeteren;

90. is van mening dat de structuur van het 
volgende MFK realistisch moet zijn, de 
continuïteit van de planning moet 
waarborgen en de tekortkomingen van het 
huidige MFK moet vermijden, en 
tegelijkertijd de politieke en budgettaire 
prioriteiten van de EU zichtbaarder moet 
maken voor de Europese burgers; dringt 
er met het oog hierop op aan om af te zien 
van onnodige radicale veranderingen en de 
huidige structuur te consolideren en te 
verbeteren;

Or. en
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Amendement 916
Jürgen Klute, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 90

Ontwerpresolutie Amendement

90. is van mening dat de structuur van het 
volgende MFK realistisch moet zijn, de 
continuïteit van de planning moet 
waarborgen en de tekortkomingen van het 
huidige MFK moet vermijden; dringt er
met het oog hierop op aan om af te zien 
van onnodige radicale veranderingen en de 
huidige structuur te consolideren en te 
verbeteren;

90. is van mening dat de structuur van het 
volgende MFK realistisch moet zijn, de 
continuïteit van de planning moet 
waarborgen en de tekortkomingen van het 
huidige MFK moet vermijden; dringt met 
het oog hierop op aan op radicale 
veranderingen;

Or. en

Amendement 917
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 91

Ontwerpresolutie Amendement

91. wijst er nogmaals op dat de Europa 
2020-strategie als referentie op 
beleidsgebied moet fungeren voor het 
volgende MFK; is derhalve van mening 
dat de structuur een weerspiegeling moet 
vormen van en politieke zichtbaarheid 
moet verlenen aan de Europa 2020-
doelstellingen van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; stelt daarom voor alle 
beleidsmaatregelen in verband met 
Europa 2020 onder een enkele rubriek te 
scharen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 918
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 91

Ontwerpresolutie Amendement

91. wijst er nogmaals op dat de Europa 
2020-strategie als referentie op 
beleidsgebied moet fungeren voor het 
volgende MFK; is derhalve van mening 
dat de structuur een weerspiegeling moet 
vormen van en politieke zichtbaarheid 
moet verlenen aan de Europa 2020-
doelstellingen van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; stelt daarom voor alle 
beleidsmaatregelen in verband met 
Europa 2020 onder een enkele rubriek te 
scharen;

91. is van mening dat de structuur een 
weerspiegeling moet vormen van en 
politieke zichtbaarheid moet verlenen aan 
de Europa 2020-doelstellingen van slimme, 
duurzame en inclusieve groei;

Or. pt

Amendement 919
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 91

Ontwerpresolutie Amendement

91. wijst er nogmaals op dat de Europa 
2020-strategie als referentie op 
beleidsgebied moet fungeren voor het 
volgende MFK; is derhalve van mening dat 
de structuur een weerspiegeling moet 
vormen van en politieke zichtbaarheid 
moet verlenen aan de Europa 2020-
doelstellingen van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; stelt daarom voor alle 
beleidsmaatregelen in verband met 
Europa 2020 onder een enkele rubriek te 
scharen;

91. wijst er nogmaals op dat de Europa 
2020-strategie als referentie op 
beleidsgebied moet fungeren voor het 
volgende MFK; is derhalve van mening dat 
de structuur een weerspiegeling moet 
vormen van en enige politieke 
zichtbaarheid moet verlenen aan de Europa 
2020-doelstellingen van slimme, duurzame 
en inclusieve groei;

Or. en
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Amendement 920
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 91

Ontwerpresolutie Amendement

91. wijst er nogmaals op dat de Europa 
2020-strategie als referentie op 
beleidsgebied moet fungeren voor het 
volgende MFK; is derhalve van mening dat 
de structuur een weerspiegeling moet 
vormen van en politieke zichtbaarheid 
moet verlenen aan de Europa 2020-
doelstellingen van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; stelt daarom voor alle 
beleidsmaatregelen in verband met 
Europa 2020 onder een enkele rubriek te 
scharen;

91. wijst er nogmaals op dat de Europa 
2020-strategie als referentie op 
beleidsgebied moet fungeren voor het 
volgende MFK; is derhalve van mening dat 
de structuur een weerspiegeling moet 
vormen van en politieke zichtbaarheid 
moet verlenen aan de Europa 2020-
doelstellingen van slimme, duurzame en 
inclusieve groei;

Or. pl

Amendement 921
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 91

Ontwerpresolutie Amendement

91. wijst er nogmaals op dat de Europa 
2020-strategie als referentie op 
beleidsgebied moet fungeren voor het 
volgende MFK; is derhalve van mening dat 
de structuur een weerspiegeling moet 
vormen van en politieke zichtbaarheid 
moet verlenen aan de Europa 2020-
doelstellingen van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; stelt daarom voor alle 
beleidsmaatregelen in verband met Europa 
2020 onder een enkele rubriek te scharen;

91. wijst er nogmaals op dat de Europa 
2020-strategie als een referentie op 
beleidsgebied moet fungeren voor het 
volgende MFK; herhaalt dat het 
cohesiebeleid met zijn horizontale 
karakter bijdraagt aan de verwezenlijking 
van alle EU 2020-doelstellingen; is 
derhalve van mening dat de structuur een 
weerspiegeling moet vormen van en 
politieke zichtbaarheid moet verlenen aan 
de Europa 2020-doelstellingen van slimme, 
duurzame en inclusieve groei en 
economische, sociale en territoriale 
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cohesie; stelt daarom voor alle 
beleidsmaatregelen in verband met Europa 
2020 en cohesie onder een enkele rubriek 
te scharen;

Or. en

Amendement 922
Reimer Böge, namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 91

Ontwerpresolutie Amendement

91. wijst er nogmaals op dat de Europa 
2020-strategie als referentie op 
beleidsgebied moet fungeren voor het 
volgende MFK; is derhalve van mening dat 
de structuur een weerspiegeling moet 
vormen van en politieke zichtbaarheid 
moet verlenen aan de Europa 2020-
doelstellingen van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; stelt daarom voor alle 
beleidsmaatregelen in verband met Europa 
2020 onder een enkele rubriek te scharen;

91. wijst er nogmaals op dat de Europa 
2020-strategie als voornaamste referentie 
op beleidsgebied moet fungeren voor het 
volgende MFK; is derhalve van mening dat 
de structuur een weerspiegeling moet 
vormen van en politieke zichtbaarheid 
moet verlenen aan de Europa 2020-
doelstellingen van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; stelt daarom voor alle 
beleidsmaatregelen in verband met Europa 
2020 onder een enkele rubriek te scharen;

Or. en

Amendement 923
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 91

Ontwerpresolutie Amendement

91. wijst er nogmaals op dat de Europa 
2020-strategie als referentie op 
beleidsgebied moet fungeren voor het 
volgende MFK; is derhalve van mening dat 
de structuur een weerspiegeling moet 
vormen van en politieke zichtbaarheid 
moet verlenen aan de Europa 2020-

91. wijst er nogmaals op dat de Europa 
2020-strategie als referentie op 
beleidsgebied moet fungeren voor het 
volgende MFK; is derhalve van mening dat 
de structuur een weerspiegeling moet 
vormen van en in dezelfde mate politieke 
zichtbaarheid moet verlenen aan de Europa 
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doelstellingen van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; stelt daarom voor alle 
beleidsmaatregelen in verband met Europa 
2020 onder een enkele rubriek te scharen;

2020-doelstellingen van slimme, duurzame 
en inclusieve groei; stelt daarom voor alle 
beleidsmaatregelen in verband met Europa 
2020 onder een enkele rubriek te scharen;

Or. en

Amendement 924
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 91

Ontwerpresolutie Amendement

91. wijst er nogmaals op dat de Europa 
2020-strategie als referentie op 
beleidsgebied moet fungeren voor het 
volgende MFK; is derhalve van mening 
dat de structuur een weerspiegeling moet 
vormen van en politieke zichtbaarheid 
moet verlenen aan de Europa 2020-
doelstellingen van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; stelt daarom voor alle 
beleidsmaatregelen in verband met 
Europa 2020 onder een enkele rubriek te 
scharen;

91. stelt zich op het standpunt dat de 
Europa 2020-strategie als de voornaamste 
referentie op beleidsgebied moet fungeren 
voor het volgende MFK; is tegelijkertijd 
van mening dat zij geen allesomvattende 
strategie is die al het beleid van de Unie 
bestrijkt, besluit derhalve een nieuwe
structuur voor te stellen die een 
weerspiegeling vormt van een 
gemeenschappelijke politieke EU-agenda
en daarbij alle interne beleidsmaatregelen 
onder één enkele rubriek te scharen en een 
tweede rubriek te hanteren voor alle 
externe beleidsmaatregelen;

Or. en

Amendement 925
James Elles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 92

Ontwerpresolutie Amendement

92. beseft echter dat de uitgaven op 
ordelijke wijze moeten worden ontwikkeld 
en dat belangrijke vormen van 
uitgavenbeleid moeten worden ondersteund 

92. beseft echter dat de uitgaven op 
ordelijke wijze moeten worden ontwikkeld 
en dat belangrijke vormen van 
uitgavenbeleid moeten worden ondersteund 
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door een stabiel kader voor financiële 
planning; stelt daarom voor binnen de 
rubriek Europa 2020 drie subrubrieken in 
te voeren voor onderling verbonden 
beleidsvormen, hetgeen ten goede moet 
komen aan de coördinatie, en synergieën 
bij de tenuitvoerlegging moet opleveren; 
stelt derhalve voor een subrubriek in te 
voeren voor kennisbeleid; een tweede 
subrubriek voor beleid inzake 
duurzaamheid en een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen; en een derde 
subrubriek voor cohesiebeleid, waarin de 
horizontale aard en het belang daarvan 
voor alle doelstellingen van Europa 2020 
worden weerspiegeld;

door een stabiel kader voor financiële 
planning;

Or. en

Amendement 926
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 92

Ontwerpresolutie Amendement

92. beseft echter dat de uitgaven op 
ordelijke wijze moeten worden ontwikkeld 
en dat belangrijke vormen van 
uitgavenbeleid moeten worden ondersteund 
door een stabiel kader voor financiële 
planning; stelt daarom voor binnen de 
rubriek Europa 2020 drie subrubrieken in 
te voeren voor onderling verbonden 
beleidsvormen, hetgeen ten goede moet 
komen aan de coördinatie, en synergieën 
bij de tenuitvoerlegging moet opleveren; 
stelt derhalve voor een subrubriek in te 
voeren voor kennisbeleid; een tweede 
subrubriek voor beleid inzake 
duurzaamheid en een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen; en een derde 
subrubriek voor cohesiebeleid, waarin de 
horizontale aard en het belang daarvan 
voor alle doelstellingen van Europa 2020 

92. beseft echter dat de uitgaven op 
ordelijke wijze moeten worden ontwikkeld 
en dat belangrijke vormen van 
uitgavenbeleid moeten worden ondersteund 
door een stabiel kader voor financiële 
planning; stelt daarom voor de huidige vijf 
rubrieken terug te brengen tot drie 
rubrieken: één rubriek voor alle uitgaven 
in verband met Europa 2020, één rubriek 
voor burgerschap en externe 
betrekkingen, en één rubriek voor 
administratieve uitgaven;
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worden weerspiegeld;

Or. en

Amendement 927
Reimer Böge, namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 92

Ontwerpresolutie Amendement

92. beseft echter dat de uitgaven op 
ordelijke wijze moeten worden ontwikkeld 
en dat belangrijke vormen van 
uitgavenbeleid moeten worden ondersteund 
door een stabiel kader voor financiële 
planning; stelt daarom voor binnen de 
rubriek Europa 2020 drie subrubrieken in 
te voeren voor onderling verbonden 
beleidsvormen, hetgeen ten goede moet 
komen aan de coördinatie, en synergieën 
bij de tenuitvoerlegging moet opleveren; 
stelt derhalve voor een subrubriek in te 
voeren voor kennisbeleid; een tweede 
subrubriek voor beleid inzake 
duurzaamheid en een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen; en een derde subrubriek 
voor cohesiebeleid, waarin de horizontale 
aard en het belang daarvan voor alle 
doelstellingen van Europa 2020 worden 
weerspiegeld;

92. beseft echter dat de uitgaven op 
ordelijke wijze moeten worden ontwikkeld 
en dat belangrijke vormen van 
uitgavenbeleid moeten worden ondersteund 
door een stabiel kader voor financiële 
planning; stelt daarom voor binnen de 
rubriek Europa 2020 vier subrubrieken in 
te voeren voor onderling verbonden 
beleidsvormen, hetgeen ten goede moet 
komen aan de coördinatie, en synergieën 
bij de tenuitvoerlegging moet opleveren; 
stelt derhalve voor een subrubriek in te 
voeren voor kennisbeleid; een tweede 
subrubriek voor beleid inzake duurzame 
ontwikkeling, waaronder begrepen het 
beleid inzake milieu, klimaatverandering, 
vervoer en energie; een derde subrubriek 
voor cohesiebeleid – waarin de horizontale 
aard en het belang daarvan voor alle 
doelstellingen van Europa 2020 worden 
weerspiegeld – alsmede sociaal beleid; en 
een vierde subrubriek voor landbouw- en 
visserijbeleid;

Or. en

Amendement 928
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 92
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Ontwerpresolutie Amendement

92. beseft echter dat de uitgaven op 
ordelijke wijze moeten worden ontwikkeld 
en dat belangrijke vormen van 
uitgavenbeleid moeten worden ondersteund 
door een stabiel kader voor financiële 
planning; stelt daarom voor binnen de 
rubriek Europa 2020 drie subrubrieken in 
te voeren voor onderling verbonden 
beleidsvormen, hetgeen ten goede moet 
komen aan de coördinatie, en synergieën 
bij de tenuitvoerlegging moet opleveren;
stelt derhalve voor een subrubriek in te 
voeren voor kennisbeleid; een tweede 
subrubriek voor beleid inzake 
duurzaamheid en een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen; en een derde subrubriek voor 
cohesiebeleid, waarin de horizontale aard 
en het belang daarvan voor alle 
doelstellingen van Europa 2020 worden 
weerspiegeld;

92. beseft echter dat de uitgaven op 
ordelijke wijze moeten worden ontwikkeld 
en dat belangrijke vormen van 
uitgavenbeleid moeten worden ondersteund 
door een stabiel kader voor financiële 
planning; stelt derhalve voor een rubriek in 
te voeren voor kennisbeleid; een tweede 
rubriek voor beleid inzake duurzaamheid 
en een efficiënt gebruik van hulpbronnen;
en een derde rubriek voor cohesiebeleid, 
waarin de horizontale aard en het belang 
daarvan voor alle doelstellingen van 
Europa 2020 worden weerspiegeld;

Or. en

Amendement 929
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 92

Ontwerpresolutie Amendement

92. beseft echter dat de uitgaven op 
ordelijke wijze moeten worden ontwikkeld 
en dat belangrijke vormen van 
uitgavenbeleid moeten worden ondersteund 
door een stabiel kader voor financiële 
planning; stelt daarom voor binnen de 
rubriek Europa 2020 drie subrubrieken in 
te voeren voor onderling verbonden 
beleidsvormen, hetgeen ten goede moet 
komen aan de coördinatie, en synergieën 
bij de tenuitvoerlegging moet opleveren; 
stelt derhalve voor een subrubriek in te 

92. beseft echter dat de uitgaven op 
ordelijke wijze moeten worden ontwikkeld 
en dat belangrijke vormen van 
uitgavenbeleid moeten worden ondersteund 
door een stabiel kader voor financiële 
planning; stelt daarom voor binnen de 
rubriek Europa 2020 en cohesie drie 
subrubrieken in te voeren voor onderling 
verbonden beleidsvormen, hetgeen ten 
goede moet komen aan de coördinatie, en 
synergieën bij de tenuitvoerlegging moet 
opleveren; stelt derhalve voor een 
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voeren voor kennisbeleid; een tweede 
subrubriek voor beleid inzake 
duurzaamheid en een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen; en een derde subrubriek voor 
cohesiebeleid, waarin de horizontale aard 
en het belang daarvan voor alle 
doelstellingen van Europa 2020 worden 
weerspiegeld;

subrubriek in te voeren voor kennisbeleid; 
een tweede subrubriek voor beleid inzake 
duurzaamheid en een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen; en een derde subrubriek voor 
cohesiebeleid, waarin de horizontale aard 
en het belang daarvan voor alle 
doelstellingen van Europa 2020 worden 
weerspiegeld;

Or. en

Amendement 930
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 92

Ontwerpresolutie Amendement

92. beseft echter dat de uitgaven op 
ordelijke wijze moeten worden ontwikkeld 
en dat belangrijke vormen van 
uitgavenbeleid moeten worden ondersteund 
door een stabiel kader voor financiële 
planning; stelt daarom voor binnen de 
rubriek Europa 2020 drie subrubrieken in 
te voeren voor onderling verbonden 
beleidsvormen, hetgeen ten goede moet 
komen aan de coördinatie, en synergieën 
bij de tenuitvoerlegging moet opleveren; 
stelt derhalve voor een subrubriek in te 
voeren voor kennisbeleid; een tweede 
subrubriek voor beleid inzake 
duurzaamheid en een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen; en een derde subrubriek voor 
cohesiebeleid, waarin de horizontale aard 
en het belang daarvan voor alle 
doelstellingen van Europa 2020 worden 
weerspiegeld;

92. beseft echter dat de uitgaven op 
ordelijke wijze moeten worden ontwikkeld 
en dat belangrijke vormen van 
uitgavenbeleid moeten worden ondersteund 
door een stabiel kader voor financiële 
planning; stelt daarom voor binnen de 
rubriek Europa 2020 drie subrubrieken in 
te voeren voor onderling verbonden 
beleidsvormen, hetgeen ten goede moet 
komen aan de coördinatie, en synergieën 
bij de tenuitvoerlegging moet opleveren; 
stelt derhalve voor een subrubriek in te 
voeren voor kennisbeleid en sociaal beleid; 
een tweede subrubriek voor beleid inzake 
duurzaamheid en een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen; en een derde subrubriek voor 
cohesiebeleid, waarin de horizontale aard 
en het belang daarvan voor alle 
doelstellingen van Europa 2020 worden 
weerspiegeld;

Or. en

Amendement 931
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, namens de S&D-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 92

Ontwerpresolutie Amendement

92. beseft echter dat de uitgaven op 
ordelijke wijze moeten worden ontwikkeld 
en dat belangrijke vormen van 
uitgavenbeleid moeten worden ondersteund 
door een stabiel kader voor financiële 
planning; stelt daarom voor binnen de 
rubriek Europa 2020 drie subrubrieken in 
te voeren voor onderling verbonden 
beleidsvormen, hetgeen ten goede moet 
komen aan de coördinatie, en synergieën 
bij de tenuitvoerlegging moet opleveren; 
stelt derhalve voor een subrubriek in te 
voeren voor kennisbeleid; een tweede 
subrubriek voor beleid inzake 
duurzaamheid en een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen; en een derde subrubriek voor 
cohesiebeleid, waarin de horizontale aard 
en het belang daarvan voor alle 
doelstellingen van Europa 2020 worden 
weerspiegeld;

92. beseft echter dat de uitgaven op 
ordelijke wijze moeten worden ontwikkeld 
en dat belangrijke vormen van 
uitgavenbeleid moeten worden ondersteund 
door een stabiel kader voor financiële 
planning; stelt daarom voor binnen de 
rubriek Intern beleid vier subrubrieken in 
te voeren voor onderling verbonden 
beleidsvormen, hetgeen ten goede moet 
komen aan de coördinatie, en synergieën 
bij de tenuitvoerlegging moet opleveren; 
stelt derhalve voor een subrubriek in te 
voeren voor kennisbeleid; een tweede 
subrubriek voor cohesiebeleid; een derde 
subrubriek voor beleid inzake 
economische duurzaamheid en een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen; een 
vierde subrubriek voor burgerschap 
waarin de subrubrieken 3a (burgerschap) 
en 3b (vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid) van het MFK 
2007-2013 gezamenlijk worden 
ondergebracht, gezien de problemen die 
voorheen zijn ondervonden toen een 
aantal vrij kleine programma’s bijeen 
werd gebracht binnen een kleine 
subrubriek;

Or. en

Amendement 932
Ivailo Kalfin, Ana Gomes, Kinga Göncz, Zigmantas Balčytis, Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 92 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

92 bis. is van mening dat sommige 
grootschalige projecten waar de 
financiële behoeften in het begin niet 
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duidelijk konden worden vastgesteld, 
middelen neigen te onttrekken aan 
kleinere programma’s die succesvol zijn 
en zodoende de goede werking ervan 
belemmeren; stelt daarom voor om binnen 
rubriek 1 een aparte subrubriek in te 
voeren voor grootschalige projecten met 
een EU-financiering van meer dan EUR 1 
miljard, om te garanderen dat beter 
voorspelbare financieringsstelsels worden 
ontwikkeld en dat zowel grootschalige, 
zichtbare projecten als kleinere projecten 
goed worden uitgevoerd;

Or. en

Amendement 933
Reimer Böge, namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 92 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

92 ter. is van mening dat het volgende 
MFK de mogelijkheid moet bieden 
grootschalige projecten die van 
strategisch belang zijn voor de Unie te 
oormerken; is van mening dat er een vaste 
jaarlijkse bijdrage aan deze projecten 
moet worden geleverd vanuit de EU-
begroting teneinde de voortgang van de 
planning en de stabiliteit van de 
organisatie te garanderen; is van mening 
dat hiervoor een aparte sectie onder de 
subrubriek duurzame ontwikkeling moet 
worden ingevoerd;

Or. en

Amendement 934
Bas Eickhout
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 92 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

92 quater. pleit ervoor om het programma 
Galileo in een aparte subrubriek onder te 
brengen;

Or. en

Amendement 935
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 93

Ontwerpresolutie Amendement

93. is van mening dat, gezien het 
geïntegreerde karakter van de Europa 
2020-strategie, en om te waarborgen dat de 
begrotingsmiddelen op de juiste wijze in 
overeenstemming worden gebracht met de 
geleidelijke ontwikkeling van de strategie, 
het van wezenlijk belang is te zorgen voor 
een hoge mate van flexibiliteit tussen de 
drie Europa 2020-subrubrieken;

93. is van mening dat, gezien het 
geïntegreerde karakter van de Europa 
2020-strategie, en om te waarborgen dat de 
begrotingsmiddelen op de juiste wijze in 
overeenstemming worden gebracht met de 
geleidelijke ontwikkeling van de strategie, 
het van wezenlijk belang is te zorgen voor 
een hoge mate van flexibiliteit tussen de 
drie Europa 2020-rubrieken;

Or. en

Amendement 936
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 93

Ontwerpresolutie Amendement

93. is van mening dat, gezien het 
geïntegreerde karakter van de Europa 
2020-strategie, en om te waarborgen dat 
de begrotingsmiddelen op de juiste wijze 
in overeenstemming worden gebracht met 

93. is van mening dat, om bovengenoemde 
tekortkomingen te vermijden, om 
onverwachte ontwikkelingen het hoofd te 
bieden en om de efficiëntie van de 
begrotingsuitgaven te vergroten, moet 
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de geleidelijke ontwikkeling van de 
strategie, het van wezenlijk belang is te 
zorgen voor een hoge mate van flexibiliteit 
tussen de drie Europa 2020-subrubrieken;

worden gezorgd voor een hoge mate van 
flexibiliteit binnen en tussen de 
subrubrieken en rubrieken, onder het 
algemene plafond van het MFK; is van 
mening dat, om het MFK flexibeler te 
maken, ook de mogelijkheid moet worden 
onderzocht om een aparte marge in te 
voeren die voor alle rubrieken dient, 
onder de algemene marge van het MFK, 
die moet worden geactiveerd in het kader 
van de jaarlijkse begrotingsprocedure, 
volgens de normale regels die op deze 
procedure van toepassing zijn;

Or. en

Amendement 937
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 93

Ontwerpresolutie Amendement

93. is van mening dat, gezien het 
geïntegreerde karakter van de Europa 
2020-strategie, en om te waarborgen dat de 
begrotingsmiddelen op de juiste wijze in 
overeenstemming worden gebracht met de 
geleidelijke ontwikkeling van de strategie, 
het van wezenlijk belang is te zorgen voor
een hoge mate van flexibiliteit tussen de 
drie Europa 2020-subrubrieken;

93. dringt erop aan, gezien het 
geïntegreerde karakter van de Europa 
2020-strategie, en om te waarborgen dat de 
begrotingsmiddelen op de juiste wijze in 
overeenstemming worden gebracht met de 
geleidelijke ontwikkeling van de strategie, 
te beoordelen of het opportuun is om te 
zorgen voor een hoge mate van flexibiliteit 
tussen de drie Europa 2020-subrubrieken 
die recht doet aan de financierings- en 
bestedingsbehoeften;

Or. it

Amendement 938
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 93
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Ontwerpresolutie Amendement

93. is van mening dat, gezien het 
geïntegreerde karakter van de Europa 
2020-strategie, en om te waarborgen dat de 
begrotingsmiddelen op de juiste wijze in 
overeenstemming worden gebracht met de 
geleidelijke ontwikkeling van de strategie, 
het van wezenlijk belang is te zorgen voor 
een hoge mate van flexibiliteit tussen de 
drie Europa 2020-subrubrieken;

93. is van mening dat, gezien het 
geïntegreerde karakter van de Europa 
2020-strategie, en om te waarborgen dat de 
begrotingsmiddelen op de juiste wijze in 
overeenstemming worden gebracht met de 
geleidelijke ontwikkeling van de strategie, 
het van wezenlijk belang is te zorgen voor 
een hoge mate van flexibiliteit tussen de 
drie Europa 2020-subrubrieken; benadrukt 
dat volledige transparantie moet worden 
gegarandeerd;

Or. en

Amendement 939
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Ontwerpresolutie
Paragraaf 94

Ontwerpresolutie Amendement

94. wijst op de problemen die kunnen 
optreden wanneer een aantal vrij kleine 
programma's bijeen wordt gebracht 
binnen een kleine subrubriek; stelt 
daarom voor de subrubrieken 3a 
(burgerschap) en 3b (vrijheid, veiligheid 
en rechtvaardigheid) van het MFK 
2007-2013 onder te brengen in een enkele 
subrubriek;

Schrappen

Or. en

Amendement 940
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 94
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Ontwerpresolutie Amendement

94. wijst op de problemen die kunnen 
optreden wanneer een aantal vrij kleine 
programma's bijeen wordt gebracht 
binnen een kleine subrubriek; stelt 
daarom voor de subrubrieken 3a 
(burgerschap) en 3b (vrijheid, veiligheid 
en rechtvaardigheid) van het MFK 
2007-2013 onder te brengen in een enkele 
subrubriek;

Schrappen

Or. pt

Amendement 941
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 94

Ontwerpresolutie Amendement

94. wijst op de problemen die kunnen 
optreden wanneer een aantal vrij kleine 
programma's bijeen wordt gebracht 
binnen een kleine subrubriek; stelt 
daarom voor de subrubrieken 3a 
(burgerschap) en 3b (vrijheid, veiligheid
en rechtvaardigheid) van het MFK 
2007-2013 onder te brengen in een enkele 
subrubriek;

Schrappen

Or. en

Amendement 942
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 94

Ontwerpresolutie Amendement

94. wijst op de problemen die kunnen 94. wijst op de problemen die kunnen 
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optreden wanneer een aantal vrij kleine 
programma's bijeen wordt gebracht binnen 
een kleine subrubriek; stelt daarom voor de 
subrubrieken 3a (burgerschap) en 3b 
(vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid) 
van het MFK 2007-2013 onder te brengen 
in een enkele subrubriek;

optreden wanneer een aantal vrij kleine 
programma's bijeen wordt gebracht binnen 
een kleine subrubriek; stelt daarom voor de 
subrubrieken 3a (burgerschap) en 3b 
(vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid) 
van het MFK 2007-2013 binnen de 
rubriek voor inclusieve maatschappij te 
plaatsen;

Or. en

Amendement 943
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Ontwerpresolutie
Paragraaf 94 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

94 bis. stelt voor de subrubriek voor 
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, 
en de subrubriek voor burgerschap in 
stand te houden als aparte subrubrieken;

Or. en

Amendement 944
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 95

Ontwerpresolutie Amendement

95. is van mening dat een nieuwe rubriek 
voor financieel bestuur moet worden 
ingevoerd om een koppeling aan te 
brengen in verband met een mogelijke 
interventie van de EU-begroting in het 
Europees stabiliteitsmechanisme na 2013; 
is er vast van overtuigd dat slechts een 
intergouvernementele benadering 
ontoereikend is en het beginsel van 
collectieve solidariteit zou ondermijnen;

Schrappen
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Or. en

Amendement 945
James Elles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 95

Ontwerpresolutie Amendement

95. is van mening dat een nieuwe rubriek 
voor financieel bestuur moet worden 
ingevoerd om een koppeling aan te 
brengen in verband met een mogelijke 
interventie van de EU-begroting in het 
Europees stabiliteitsmechanisme na 2013; 
is er vast van overtuigd dat slechts een 
intergouvernementele benadering 
ontoereikend is en het beginsel van 
collectieve solidariteit zou ondermijnen;

Schrappen

Or. en

Amendement 946
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 95

Ontwerpresolutie Amendement

95. is van mening dat een nieuwe rubriek 
voor financieel bestuur moet worden 
ingevoerd om een koppeling aan te 
brengen in verband met een mogelijke 
interventie van de EU-begroting in het 
Europees stabiliteitsmechanisme na 2013; 
is er vast van overtuigd dat slechts een 
intergouvernementele benadering 
ontoereikend is en het beginsel van 
collectieve solidariteit zou ondermijnen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 947
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 95

Ontwerpresolutie Amendement

95. is van mening dat een nieuwe rubriek 
voor financieel bestuur moet worden 
ingevoerd om een koppeling aan te 
brengen in verband met een mogelijke 
interventie van de EU-begroting in het 
Europees stabiliteitsmechanisme na 2013; 
is er vast van overtuigd dat slechts een 
intergouvernementele benadering 
ontoereikend is en het beginsel van 
collectieve solidariteit zou ondermijnen;

95. is van mening dat, teneinde de 
transparantie, zichtbaarheid en 
flexibiliteit te verbeteren, een nieuwe 
flexibele rubriek moet worden ingevoerd 
om een reservemarge te creëren die alle 
flexibiliteitsinstrumenten omvat, alsmede 
garanties die verband houden met 
opgenomen en verstrekte leningen – die 
ook de kredietlijnen en voorwaardelijke 
verplichtingen zichtbaar maken – en 
overgedragen, ongebruikte marges en 
verplichtingen, en om een koppeling aan 
te brengen in verband met een mogelijke 
interventie van de EU-begroting in het 
Europees stabiliteitsmechanisme na 2013 
of in verband met speciale 
herstelprogramma’s, waardoor het 
mogelijk wordt om de EU-begroting te 
gebruiken als een contracyclisch 
instrument in een bredere macro-
economische context; is er vast van 
overtuigd dat slechts een 
intergouvernementele benadering 
ontoereikend is en het beginsel van 
collectieve solidariteit zou ondermijnen;

Or. en

Amendement 948
Reimer Böge, namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 95
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Ontwerpresolutie Amendement

95. is van mening dat een nieuwe rubriek 
voor financieel bestuur moet worden 
ingevoerd om een koppeling aan te 
brengen in verband met een mogelijke 
interventie van de EU-begroting in het 
Europees stabiliteitsmechanisme na 2013; 
is er vast van overtuigd dat slechts een 
intergouvernementele benadering 
ontoereikend is en het beginsel van 
collectieve solidariteit zou ondermijnen;

95. is van mening dat een nieuwe rubriek 
voor financieel bestuur moet worden 
ingevoerd om een koppeling aan te 
brengen in verband met een mogelijke 
interventie van de EU-begroting in het 
Europees stabiliteitsmechanisme na 2013 
boven de plafonds van het MFK en onder 
het plafond van eigen middelen; is er vast 
van overtuigd dat slechts een 
intergouvernementele benadering 
ontoereikend is en het beginsel van 
collectieve solidariteit zou ondermijnen;

Or. en

Amendement 949
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 95

Ontwerpresolutie Amendement

95. is van mening dat een nieuwe rubriek 
voor financieel bestuur moet worden 
ingevoerd om een koppeling aan te 
brengen in verband met een mogelijke 
interventie van de EU-begroting in het 
Europees stabiliteitsmechanisme na 2013; 
is er vast van overtuigd dat slechts een 
intergouvernementele benadering 
ontoereikend is en het beginsel van
collectieve solidariteit zou ondermijnen;

95. pleit ervoor dat het Europees 
stabiliteitsmechanisme wordt geïntegreerd 
in de EU-begroting; is er vast van 
overtuigd dat slechts een 
intergouvernementele benadering 
ontoereikend is en het beginsel van 
collectieve solidariteit zou ondermijnen;

Or. en

Amendement 950
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 95
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Ontwerpresolutie Amendement

95. is van mening dat een nieuwe rubriek 
voor financieel bestuur moet worden 
ingevoerd om een koppeling aan te 
brengen in verband met een mogelijke 
interventie van de EU-begroting in het 
Europees stabiliteitsmechanisme na 2013; 
is er vast van overtuigd dat slechts een 
intergouvernementele benadering 
ontoereikend is en het beginsel van 
collectieve solidariteit zou ondermijnen;

95. is van mening dat een nieuwe rubriek 
voor financieel bestuur moet worden 
ingevoerd om een koppeling aan te 
brengen in verband met een mogelijke 
interventie van de EU-begroting in het 
Europees stabiliteitsmechanisme na 2013;

Or. en

Amendement 951
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 95 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

95 bis. pleit in deze context voor 
omvattende door de Commissie te 
verstrekken informatie die een 
samenvatting biedt van de memoranda 
van overeenstemming en de 
financieringsvoorwaarden die gekoppeld 
zijn aan betalingsbalanssteun en 
macrofinanciële bijstand aan derde 
landen, om een beter overzicht en begrip 
mogelijk te maken van de jaarlijkse 
beïnvloeding van de EU-begroting door 
gekozen doelstellingen;

Or. en

Amendement 952
Reimer Böge, namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 97 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

97 bis. pleit voor de invoering van een 
aparte rubriek 6 in het volgende MFK die 
alle EU-uitgaven omvat die buiten de EU-
begroting worden gedaan na een 
intergouvernementele procedure; is van 
mening dat deze jaarlijks verstrekte 
informatie een volledig beeld zal geven 
van de investeringen die de lidstaten 
besluiten te doen op EU-niveau;

Or. en

Amendement 953
Reimer Böge, namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 97 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

97 ter. roept de Commissie dringend op in 
haar ontwerpbegroting gedetailleerde 
informatie op te nemen over de 
inkomstenzijde van de EU-begroting, 
zoals doorgegeven aan de 
begrotingsautoriteit van de EU; merkt op 
dat een gezamenlijke presentatie van de 
inkomsten- en uitgavenzijde van de 
begroting de gangbare praktijk is voor 
alle nationale begrotingen; is er stellig 
van overtuigd dat op deze manier een 
permanent debat over het 
financieringsstelsel van de Unie op gang 
zal worden gehouden, waarbij het volledig 
erkent dat de begrotingsautoriteit 
momenteel geen bevoegdheid heeft om 
veranderingen voor te stellen voor dit deel 
van de begroting;

Or. en
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Amendement 954
Reimer Böge, Frank Engel, namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 97 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

97 quater. stelt voor dat in de EU-
begroting alle investeringen in elk gebied 
van het EU-beleid, ook investeringen 
vanuit andere delen van de EU-begroting, 
duidelijk moeten worden geïdentificeerd; 
is ook van mening dat de Commissie een 
schatting moet maken van de 
investeringsbehoeften die zijn voorzien 
voor de gehele duur van de 
programmeringsperiode;

Or. en

Amendement 955
James Elles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 98

Ontwerpresolutie Amendement

98. stelt daarom de volgende structuur voor 
het volgende MFK voor:

98. stelt daarom de volgende structuur voor 
het volgende MFK voor:

1. Slimme, duurzame en inclusieve groei 
(Europa 2020)

1. Duurzame ontwikkeling

1a. Kennis voor groei en werkgelegenheid 2. Kennismaatschappij
Met inbegrip van onderzoek en innovatie, 
onderwijs en levenslang leren, interne 
markt en sociaal beleid.
1b. Duurzame ontwikkeling
Met inbegrip van landbouw, visserij, 
milieu, klimaatverandering, energie en 
vervoer.
1c. Cohesie voor groei en werkgelegenheid 3. Cohesie voor groei en werkgelegenheid

Met inbegrip van cohesiebeleid 
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(economisch, sociaal en territoriaal).
2. Burgerschap 4. Burgerschap

Met inbegrip van cultuur, jeugd, 
communicatie en vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid.
3. Europa als wereldspeler 5. Europa als wereldspeler

Met inbegrip van extern beleid, 
nabuurschap en ontwikkeling.
4. Financieel bestuur
Met inbegrip van een koppeling met het 
Europees stabiliteitsmechanisme.
5. Administratie 6. Administratie

Or. en

Amendement 956
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 98

Ontwerpresolutie Amendement

98. stelt daarom de volgende structuur voor 
het volgende MFK voor:

98. stelt daarom de volgende structuur voor 
het volgende MFK voor:

1. Slimme, duurzame en inclusieve groei 
(Europa 2020)
1a. Kennis voor groei en werkgelegenheid 1. Kennis voor groei en werkgelegenheid
Met inbegrip van onderzoek en innovatie, 
onderwijs en levenslang leren, interne 
markt en sociaal beleid.

Met inbegrip van onderzoek en innovatie, 
onderwijs, levenslang leren en interne 
markt.

1b. Duurzame ontwikkeling 2. Duurzame ontwikkeling
Met inbegrip van landbouw, visserij, 
milieu, klimaatverandering, energie en 
vervoer.

Met inbegrip van landbouw, visserij, 
milieu, klimaatverandering, energie en 
vervoer.

3. Inclusieve maatschappij
1c. Cohesie voor groei en 
werkgelegenheid

3a. Economische, sociale en territoriale
cohesie

Met inbegrip van cohesiebeleid Met inbegrip van cohesiebeleid 
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(economisch, sociaal en territoriaal). (economisch, sociaal en territoriaal).
2. Burgerschap 3b. Burgerschap

Met inbegrip van cultuur, jeugd, 
communicatie en vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid.

Met inbegrip van sociaal beleid, 
beleidsagenda, gelijkheid, 
armoedebestrijding en bestrijding van 
sociale uitsluiting, cultuur, jeugd, media, 
communicatie en vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid, grondrechten en de 
strijd tegen discriminatie. 

3. Europa als wereldspeler 4. Europa als wereldspeler

Met inbegrip van extern beleid, 
nabuurschap en ontwikkeling.

Met inbegrip van extern beleid, 
nabuurschap en ontwikkeling.

4. Financieel bestuur 5. Administratie
Met inbegrip van een koppeling met het 
Europees stabiliteitsmechanisme.

6. Reservemarge
Met inbegrip van een 
flexibiliteitsinstrument, reserves voor 
noodhulp, een solidariteitsfonds, 
overgedragen, ongebruikte marges en 
verplichtingen, een voorwaardelijke 
marge, garanties die verband houden met 
opgenomen en verstrekte leningen, 
inclusief een koppeling met het Europees 
stabiliteitsmechanisme.

5. Administratie

Or. en

Amendement 957
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Riikka Manner, namens de ALDE-
Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 98

Ontwerpresolutie Amendement

98. stelt daarom de volgende structuur voor 
het volgende MFK voor:

98. stelt daarom de volgende structuur voor 
het volgende MFK voor:

1. Slimme, duurzame en inclusieve groei 
(Europa 2020)

1. Slimme, duurzame en inclusieve groei 
(Europa 2020)

1a. Kennis voor groei en werkgelegenheid 1a. Kennis voor groei en werkgelegenheid

Met inbegrip van onderzoek en innovatie, Met inbegrip van onderzoek en innovatie, 
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onderwijs en levenslang leren, interne 
markt en sociaal beleid.

onderwijs en levenslang leren, interne 
markt en sociaal beleid.

1b. Duurzame ontwikkeling 1b. Duurzame ontwikkeling
Met inbegrip van landbouw, visserij, 
milieu, klimaatverandering, energie en 
vervoer.

Met inbegrip van landbouw, visserij, 
milieu, klimaatverandering, energie en 
vervoer.

1c. Cohesie voor groei en werkgelegenheid 1c. Cohesie voor groei en werkgelegenheid
Met inbegrip van cohesiebeleid 
(economisch, sociaal en territoriaal).

Met inbegrip van cohesiebeleid 
(economisch, sociaal en territoriaal).

2. Burgerschap 2. Burgerschap en externe betrekkingen

Met inbegrip van cultuur, jeugd, 
communicatie en vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid.

2a. vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

3. Europa als wereldspeler 2b. Cultuur, jeugd, communicatie en 
burgerschap

Met inbegrip van extern beleid, 
nabuurschap en ontwikkeling.

2c. extern beleid, nabuurschap en 
ontwikkeling

4. Financieel bestuur
Met inbegrip van een koppeling met het 
Europees stabiliteitsmechanisme.
5. Administratie 3. Administratie

Or. en

Amendement 958
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Danuta Maria Hübner, Mathieu Grosch, 
Sophie Auconie, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Marco Scurria, Hermann 
Winkler, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Iosif Matula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 98

Ontwerpresolutie Amendement

98. stelt daarom de volgende structuur voor 
het volgende MFK voor:

98. stelt daarom de volgende structuur voor 
het volgende MFK voor:

1. Slimme, duurzame en inclusieve groei 
(Europa 2020)

1. Slimme, duurzame en inclusieve groei 
(Europa 2020)

1a. Kennis voor groei en werkgelegenheid 1a. Kennis voor groei en werkgelegenheid

Met inbegrip van onderzoek en innovatie, Met inbegrip van onderzoek en innovatie, 
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onderwijs en levenslang leren, interne 
markt en sociaal beleid.

onderwijs en levenslang leren, interne 
markt

1b. Duurzame ontwikkeling 1b. Cohesie voor groei, werkgelegenheid 
en duurzame ontwikkeling

Met inbegrip van landbouw, visserij, 
milieu, klimaatverandering, energie en 
vervoer.

Investeringen in (economische, sociale en 
territoriale) cohesie, sociaal beleid, milieu, 
klimaatverandering, vervoer en 
energiebeleid.

1c. Cohesie voor groei en 
werkgelegenheid

1c. Voedselveiligheid en beheer van 
natuurlijke hulpbronnen

Met inbegrip van cohesiebeleid 
(economisch, sociaal en territoriaal).

Met inbegrip van landbouw en visserij.

1d. Voedselveiligheid en beheer van 
natuurlijke hulpbronnen
Met inbegrip van landbouw- en 
visserijbeleid.

2. Burgerschap 2. Burgerschap
Met inbegrip van cultuur, jeugd, 
communicatie en vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid.

Met inbegrip van cultuur, jeugd, 
communicatie en vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid.

3. Europa als wereldspeler 3. Europa als wereldspeler
Met inbegrip van extern beleid, 
nabuurschap en ontwikkeling.

Met inbegrip van extern beleid, 
nabuurschap en ontwikkeling.

4. Financieel bestuur 4. Financieel bestuur

Met inbegrip van een koppeling met het 
Europees stabiliteitsmechanisme.

Met inbegrip van een koppeling met het 
Europees stabiliteitsmechanisme.

5. Administratie 5. Administratie

Or. en

Amendement 959
Reimer Böge, namens de PPE-Fractie 

Ontwerpresolutie
Paragraaf 98

Ontwerpresolutie Amendement

98. stelt daarom de volgende structuur voor 
het volgende MFK voor:

98. stelt daarom de volgende structuur voor 
het volgende MFK voor:
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1. Slimme, duurzame en inclusieve groei 
(Europa 2020)

1. Europa 2020

1a. Kennis voor groei en werkgelegenheid 1a. Kennis voor groei
Met inbegrip van onderzoek en innovatie, 
onderwijs en levenslang leren, interne 
markt en sociaal beleid.

Met inbegrip van onderzoek en innovatie, 
onderwijs en levenslang leren, interne 
markt.

1b. Duurzame ontwikkeling 1b. Duurzame ontwikkeling
Met inbegrip van landbouw, visserij,
milieu, klimaatverandering, energie en 
vervoer.

Met inbegrip van milieu, 
klimaatverandering, energie en vervoer.

1c. Cohesie voor groei en werkgelegenheid 1c. Cohesie voor groei en werkgelegenheid
Met inbegrip van cohesiebeleid
(economisch, sociaal en territoriaal).

Met inbegrip van cohesie- (economisch, 
sociaal en territoriaal) en sociaal beleid.

1d. Voedselveiligheid en beheer van 
natuurlijke hulpbronnen
Met inbegrip van landbouw- en 
visserijbeleid.

2. Burgerschap 2. Burgerschap

Met inbegrip van cultuur, jeugd, 
communicatie en vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid.

Met inbegrip van cultuur, jeugd, 
communicatie en vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid.

3. Europa als wereldspeler 3. Europa als wereldspeler

Met inbegrip van extern beleid, 
nabuurschap en ontwikkeling.

Met inbegrip van extern beleid, 
nabuurschap en ontwikkeling.

4. Financieel bestuur 4. Financieel bestuur
Met inbegrip van een koppeling met het 
Europees stabiliteitsmechanisme.

Met inbegrip van een koppeling met het 
Europees stabiliteitsmechanisme.

5. Administratie 5. Administratie

6. EU-uitgaven buiten de EU-begroting

Or. en

Amendement 960
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 98
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Ontwerpresolutie Amendement

98. stelt daarom de volgende structuur voor 
het volgende MFK voor:

98. stelt daarom de volgende structuur voor 
het volgende MFK voor:

1. Slimme, duurzame en inclusieve groei 
(Europa 2020)

1. Intern beleid

1a. Kennis voor groei en werkgelegenheid 1a. Kennis voor een op cohesie gerichte 
groei en werkgelegenheid

Met inbegrip van onderzoek en innovatie, 
onderwijs en levenslang leren, interne 
markt en sociaal beleid.

Met inbegrip van onderzoek en innovatie, 
onderwijs en levenslang leren, interne 
markt.

1b. Duurzame ontwikkeling
Met inbegrip van landbouw, visserij, 
milieu, klimaatverandering, energie en 
vervoer.
1c. Cohesie voor groei en werkgelegenheid 1b. Cohesie voor groei en werkgelegenheid

Met inbegrip van cohesiebeleid 
(economisch, sociaal en territoriaal).

Met inbegrip van cohesiebeleid 
(economisch, sociaal en territoriaal).

1c. Duurzame economische ontwikkeling
Met inbegrip van landbouw, visserij,
milieu, klimaatverandering, energie en 
vervoer.

2. Burgerschap 1d. Burgerschap, vrijheid, veiligheid en 
justitieel beleid

Met inbegrip van cultuur, jeugd, 
communicatie en vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid.

Met inbegrip van cultuur, jeugd, 
communicatie en vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid.

3. Europa als wereldspeler 2. Extern beleid (Europa als wereldspeler)
Met inbegrip van extern beleid, 
nabuurschap en ontwikkeling.

Met inbegrip van extern beleid, 
nabuurschap en ontwikkeling.

4. Financieel bestuur
Met inbegrip van een koppeling met het 
Europees stabiliteitsmechanisme.
5. Administratie 3. Administratie

Or. en
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Amendement 961
Ivailo Kalfin, Kinga Göncz, Ana Gomes, Zigmantas Balčytis, Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 98

Ontwerpresolutie Amendement

98. stelt daarom de volgende structuur voor 
het volgende MFK voor:

98. stelt daarom de volgende structuur voor 
het volgende MFK voor:

1. Slimme, duurzame en inclusieve groei 
(Europa 2020)

1. Slimme, duurzame en inclusieve groei 
(Europa 2020)

1a. Kennis voor groei en werkgelegenheid 1a. Kennis voor groei en werkgelegenheid
Met inbegrip van onderzoek en innovatie, 
onderwijs en levenslang leren, interne 
markt en sociaal beleid.

Met inbegrip van onderzoek en innovatie, 
onderwijs en levenslang leren, interne 
markt 

1b. Duurzame ontwikkeling 1b. Duurzame ontwikkeling
Met inbegrip van landbouw, visserij,
milieu, klimaatverandering, energie en 
vervoer.

Met inbegrip van milieu, 
klimaatverandering, energie en vervoer.

1c. Cohesie voor groei en werkgelegenheid 1c. Cohesie voor groei en werkgelegenheid
Met inbegrip van cohesiebeleid 
(economisch, sociaal en territoriaal).

Met inbegrip van cohesiebeleid 
(economisch, sociaal en territoriaal).

1d. Grootschalige projecten (meer dan 
1 miljard EUR financiering uit de EU-
begroting)

2. Burgerschap 2. Burgerschap
Met inbegrip van cultuur, jeugd, 
communicatie en vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid.

Met inbegrip van cultuur, jeugd, 
communicatie en vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid.

3. Europa als wereldspeler 3. Europa als wereldspeler
Met inbegrip van extern beleid, 
nabuurschap en ontwikkeling.

Met inbegrip van extern beleid, 
nabuurschap en ontwikkeling.

4. Financieel bestuur 4. Financieel bestuur

Met inbegrip van een koppeling met het 
Europees stabiliteitsmechanisme.

Met inbegrip van een koppeling met het 
Europees stabiliteitsmechanisme.

5. Administratie 5. Administratie

Or. en
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Amendement 962
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 98

Ontwerpresolutie Amendement

98. stelt daarom de volgende structuur voor 
het volgende MFK voor:

98. stelt daarom de volgende structuur voor 
het volgende MFK voor:

1. Slimme, duurzame en inclusieve groei 
(Europa 2020)

1. Slimme, duurzame en inclusieve groei 
(Europa 2020) en economische, sociale en 
territoriale cohesie

1a. Kennis voor groei en werkgelegenheid 1a. Kennis voor groei en werkgelegenheid

Met inbegrip van onderzoek en innovatie, 
onderwijs en levenslang leren, interne 
markt en sociaal beleid.

Met inbegrip van onderzoek en innovatie, 
onderwijs en levenslang leren, interne 
markt.

1b. Duurzame ontwikkeling 1b. Duurzame ontwikkeling

Met inbegrip van landbouw, visserij, 
milieu, klimaatverandering, energie en 
vervoer.

Met inbegrip van landbouw, visserij, 
milieu, klimaatverandering, energie en 
vervoer.

1c. Cohesie voor groei en 
werkgelegenheid

1c. Economische, sociale en territoriale 
cohesie

Met inbegrip van cohesiebeleid 
(economisch, sociaal en territoriaal).

Met inbegrip van cohesiebeleid

2. Burgerschap 2. Burgerschap en grondrechten
Met inbegrip van cultuur, jeugd, 
communicatie en vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid.

Met inbegrip van cultuur, jeugd, 
maatschappelijke dialoog, gelijkheid en 
non-discriminatie, vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid.

3. Europa als wereldspeler 3. Europa als wereldspeler
Met inbegrip van extern beleid, 
nabuurschap en ontwikkeling.

Met inbegrip van extern beleid, 
nabuurschap en ontwikkeling.

4. Financieel bestuur 4. Financieel bestuur

Met inbegrip van een koppeling met het 
Europees stabiliteitsmechanisme.

Met inbegrip van een koppeling met het 
Europees stabiliteitsmechanisme.

5. Administratie 5. Administratie

Or. en
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Amendement 963
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 98

Ontwerpresolutie Amendement

98. stelt daarom de volgende structuur voor 
het volgende MFK voor:

98. stelt daarom de volgende structuur voor 
het volgende MFK voor:

1. Slimme, duurzame en inclusieve groei 
(Europa 2020)

1. Slimme, duurzame en inclusieve groei 
(Europa 2020)

1a. Kennis voor groei en werkgelegenheid 1a. Kennis voor groei en werkgelegenheid
Met inbegrip van onderzoek en innovatie, 
onderwijs en levenslang leren, interne 
markt en sociaal beleid.

Met inbegrip van onderzoek en innovatie, 
onderwijs en levenslang leren, interne 
markt en een agenda voor sociaal beleid, 
gelijkheid en bestrijding van armoede en 
sociale uitsluiting.

1b. Duurzame ontwikkeling 1b. Duurzame ontwikkeling
Met inbegrip van landbouw, visserij, 
milieu, klimaatverandering, energie en 
vervoer.

Met inbegrip van landbouw, visserij, 
milieu, klimaatverandering, energie en 
vervoer.

1c. Cohesie voor groei en 
werkgelegenheid

1c. Economische, sociale en territoriale 
cohesie

Met inbegrip van cohesiebeleid 
(economisch, sociaal en territoriaal).

Met inbegrip van cohesiebeleid 
(economisch, sociaal en territoriaal).

2. Burgerschap 2. Burgerschap
Met inbegrip van cultuur, jeugd, 
communicatie en vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid.

Met inbegrip van cultuur, jeugd, 
communicatie en vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid.

3. Europa als wereldspeler 3. Europa als wereldspeler
Met inbegrip van extern beleid, 
nabuurschap en ontwikkeling.

Met inbegrip van extern beleid, 
nabuurschap en ontwikkeling.

4. Financieel bestuur 4. Financieel bestuur

Met inbegrip van een koppeling met het 
Europees stabiliteitsmechanisme.

Met inbegrip van een koppeling met het 
Europees stabiliteitsmechanisme.

5. Administratie 5. Administratie

Or. en
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Amendement 964
Richard Ashworth

Ontwerpresolutie
Paragraaf 98

Ontwerpresolutie Amendement

98. stelt daarom de volgende structuur voor
het volgende MFK voor:

98. stelt daarom de volgende structuur voor 
het volgende MFK voor:

1. Slimme, duurzame en inclusieve groei 
(Europa 2020)

1. Slimme, duurzame en inclusieve groei 
(Europa 2020)

1a. Kennis voor groei en werkgelegenheid 1a. Kennis voor groei en werkgelegenheid
Met inbegrip van onderzoek en innovatie, 
onderwijs en levenslang leren, interne 
markt en sociaal beleid.

Met inbegrip van onderzoek en innovatie, 
onderwijs en levenslang leren, interne 
markt en sociaal beleid.

1b. Duurzame ontwikkeling 1b. Duurzame ontwikkeling
Met inbegrip van landbouw, visserij, 
milieu, klimaatverandering, energie en 
vervoer.

Met inbegrip van landbouw, visserij, 
milieu, klimaatverandering, energie en 
vervoer.

1c. Cohesie voor groei en werkgelegenheid 1c. Cohesie voor groei en werkgelegenheid
Met inbegrip van cohesiebeleid 
(economisch, sociaal en territoriaal).

Met inbegrip van cohesiebeleid 
(economisch, sociaal en territoriaal).

2. Burgerschap 2. Burgerschap

Met inbegrip van cultuur, jeugd, 
communicatie en vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid.

Met inbegrip van cultuur, jeugd, 
communicatie en vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid.

3. Europa als wereldspeler 3. Europa als wereldspeler

Met inbegrip van extern beleid, 
nabuurschap en ontwikkeling.

Met inbegrip van extern beleid, 
nabuurschap en ontwikkeling.

4. Financieel bestuur 4. Financieel bestuur

Met inbegrip van een koppeling met het 
Europees stabiliteitsmechanisme.
5. Administratie 5. Administratie

Or. en

Amendement 965
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 98

Ontwerpresolutie Amendement

98. stelt daarom de volgende structuur voor 
het volgende MFK voor:

98. stelt daarom de volgende structuur voor 
het volgende MFK voor:

1. Slimme, duurzame en inclusieve groei 
(Europa 2020)

1. Slimme, duurzame en inclusieve groei 
(Europa 2020)

1a. Kennis voor groei en werkgelegenheid 1a. Kennis voor groei en werkgelegenheid
Met inbegrip van onderzoek en innovatie, 
onderwijs en levenslang leren, interne 
markt en sociaal beleid.

Met inbegrip van onderzoek en innovatie, 
onderwijs en levenslang leren, interne 
markt en sociaal beleid.

1b. Duurzame ontwikkeling 1b. Duurzame ontwikkeling
Met inbegrip van landbouw, visserij, 
milieu, klimaatverandering, energie en 
vervoer.

Met inbegrip van milieu, 
klimaatverandering, energie en vervoer.

1c. Cohesie voor groei en werkgelegenheid 1c. Cohesie voor groei en werkgelegenheid
Met inbegrip van cohesiebeleid 
(economisch, sociaal en territoriaal).

Met inbegrip van cohesiebeleid 
(economisch, sociaal en territoriaal).

2. Burgerschap 2. Burgerschap

Met inbegrip van cultuur, jeugd, 
communicatie en vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid.

Met inbegrip van cultuur, jeugd, 
grondrechten, gelijkheid tussen vrouwen 
en mannen en antidiscriminatie, 
communicatie en vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid.

3. Europa als wereldspeler 3. Europa als wereldspeler

Met inbegrip van extern beleid, 
nabuurschap en ontwikkeling.

Met inbegrip van extern beleid, 
nabuurschap en ontwikkeling.

4. Financieel bestuur 4. Financieel bestuur
Met inbegrip van een koppeling met het 
Europees stabiliteitsmechanisme.

Met inbegrip van een koppeling met het 
Europees stabiliteitsmechanisme.

5. Administratie 5. Administratie

Or. en

Amendement 966
Iratxe García Pérez 
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 98

Ontwerpresolutie Amendement

98. stelt daarom de volgende structuur voor 
het volgende MFK voor:

98. stelt daarom de volgende structuur voor 
het volgende MFK voor:

1. Slimme, duurzame en inclusieve groei 
(Europa 2020)

1. Slimme, duurzame en inclusieve groei 
(Europa 2020)

1a. Kennis voor groei en werkgelegenheid 1a. Kennis voor groei en werkgelegenheid
Met inbegrip van onderzoek en innovatie, 
onderwijs en levenslang leren, interne 
markt en sociaal beleid.

Met inbegrip van onderzoek en innovatie, 
onderwijs en levenslang leren, interne 
markt en sociaal beleid.

1b. Duurzame ontwikkeling 1b. Duurzame ontwikkeling
Met inbegrip van landbouw, visserij, 
milieu, klimaatverandering, energie en 
vervoer.

Met inbegrip van landbouw, visserij, 
milieu, klimaatverandering, energie en 
vervoer.

1c. Cohesie voor groei en werkgelegenheid 1c. Cohesie voor groei en werkgelegenheid
Met inbegrip van cohesiebeleid 
(economisch, sociaal en territoriaal).

Met inbegrip van cohesiebeleid 
(economisch, sociaal en territoriaal).

2. Burgerschap 2. Burgerschap

Met inbegrip van cultuur, jeugd, 
communicatie en vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid.

Met inbegrip van cultuur, jeugd, gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen, communicatie 
en vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid.

3. Europa als wereldspeler 3. Europa als wereldspeler

Met inbegrip van extern beleid, 
nabuurschap en ontwikkeling.

Met inbegrip van extern beleid, 
nabuurschap en ontwikkeling.

4. Financieel bestuur 4. Financieel bestuur
Met inbegrip van een koppeling met het 
Europees stabiliteitsmechanisme.

Met inbegrip van een koppeling met het 
Europees stabiliteitsmechanisme.

5. Administratie 5. Administratie

Or. es

Amendement 967
Carlo Fidanza, Luis de Grandes Pascual

Ontwerpresolutie
Paragraaf 98
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Ontwerpresolutie Amendement

98. stelt daarom de volgende structuur voor 
het volgende MFK voor:

98. stelt daarom de volgende structuur voor 
het volgende MFK voor:

1. Slimme, duurzame en inclusieve groei 
(Europa 2020)

1. Slimme, duurzame en inclusieve groei 
(Europa 2020)

1a. Kennis voor groei en werkgelegenheid 1a. Kennis voor groei en werkgelegenheid
Met inbegrip van onderzoek en innovatie, 
onderwijs en levenslang leren, interne 
markt en sociaal beleid.

Met inbegrip van onderzoek en innovatie, 
onderwijs en levenslang leren, interne 
markt en sociaal beleid.

1b. Duurzame ontwikkeling 1b. Duurzame ontwikkeling
Met inbegrip van landbouw, visserij, 
milieu, klimaatverandering, energie en
vervoer.

Met inbegrip van landbouw, visserij, 
milieu, klimaatverandering, energie,
vervoer en toerisme.

1c. Cohesie voor groei en werkgelegenheid 1c. Cohesie voor groei en werkgelegenheid
Met inbegrip van cohesiebeleid 
(economisch, sociaal en territoriaal).

Met inbegrip van cohesiebeleid 
(economisch, sociaal en territoriaal).

2. Burgerschap 2. Burgerschap

Met inbegrip van cultuur, jeugd, 
communicatie en vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid.

Met inbegrip van cultuur, jeugd, 
communicatie en vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid.

3. Europa als wereldspeler 3. Europa als wereldspeler

Met inbegrip van extern beleid, 
nabuurschap en ontwikkeling.

Met inbegrip van extern beleid, 
nabuurschap en ontwikkeling.

4. Financieel bestuur 4. Financieel bestuur
Met inbegrip van een koppeling met het 
Europees stabiliteitsmechanisme.

Met inbegrip van een koppeling met het 
Europees stabiliteitsmechanisme.

5. Administratie 5. Administratie

Or. en

Amendement 968
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 98
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Ontwerpresolutie Amendement

98. stelt daarom de volgende structuur voor 
het volgende MFK voor:

98. stelt daarom de volgende structuur voor 
het volgende MFK voor:

1. Slimme, duurzame en inclusieve groei 
(Europa 2020)

1. Slimme, duurzame en inclusieve groei 
(Europa 2020)

1a. Kennis voor groei en werkgelegenheid 1a. Kennis voor groei en werkgelegenheid
Met inbegrip van onderzoek en innovatie, 
onderwijs en levenslang leren, interne 
markt en sociaal beleid.

Met inbegrip van onderzoek en innovatie, 
onderwijs en levenslang leren, interne 
markt, jeugd en sociaal beleid.

1b. Duurzame ontwikkeling 1b. Duurzame ontwikkeling
Met inbegrip van landbouw, visserij, 
milieu, klimaatverandering, energie en 
vervoer.

Met inbegrip van landbouw, visserij, 
milieu, klimaatverandering, energie en 
vervoer.

1c. Cohesie voor groei en werkgelegenheid 1c. Cohesie voor groei en werkgelegenheid
Met inbegrip van cohesiebeleid 
(economisch, sociaal en territoriaal).

Met inbegrip van cohesiebeleid 
(economisch, sociaal en territoriaal).

2. Burgerschap 2. Burgerschap

Met inbegrip van cultuur, jeugd,
communicatie en vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid.

Met inbegrip van cultuur, communicatie en 
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid.

3. Europa als wereldspeler 3. Europa als wereldspeler

Met inbegrip van extern beleid, 
nabuurschap en ontwikkeling.

Met inbegrip van extern beleid, 
nabuurschap en ontwikkeling.

4. Financieel bestuur 4. Financieel bestuur
Met inbegrip van een koppeling met het 
Europees stabiliteitsmechanisme.

Met inbegrip van een koppeling met het 
Europees stabiliteitsmechanisme.

5. Administratie 5. Administratie

Or. en

Amendement 969
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 98
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Ontwerpresolutie Amendement

98. stelt daarom de volgende structuur voor 
het volgende MFK voor:

98. stelt daarom de volgende structuur voor 
het volgende MFK voor:

1. Slimme, duurzame en inclusieve groei 
(Europa 2020)

1. Duurzame en inclusieve groei (Europa 
2020)

1a. Kennis voor groei en werkgelegenheid 1a. Kennis voor groei en werkgelegenheid
Met inbegrip van onderzoek en innovatie, 
onderwijs en levenslang leren, interne 
markt en sociaal beleid.

Met inbegrip van onderzoek en innovatie, 
onderwijs en levenslang leren, interne 
markt, sociaal beleid en energiebeleid.

1b. Duurzame ontwikkeling 1b. Duurzame ontwikkeling
Met inbegrip van landbouw, visserij, 
milieu, klimaatverandering, energie en 
vervoer.

Met inbegrip van landbouw, visserij, 
milieu, klimaatverandering en vervoer.

1c. Cohesie voor groei en werkgelegenheid 1c. Cohesie voor groei en werkgelegenheid
Met inbegrip van cohesiebeleid 
(economisch, sociaal en territoriaal)

Met inbegrip van cohesiebeleid 
(economisch, sociaal en territoriaal)

2. Burgerschap 2. Burgerschap

Met inbegrip van cultuur, jeugd, 
communicatie en vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid.

Met inbegrip van cultuur, jeugd, 
communicatie en vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid.

3. Europa als wereldspeler 3. Europa als wereldspeler

Met inbegrip van extern beleid, 
nabuurschap en ontwikkeling.

Met inbegrip van extern beleid, 
nabuurschap en ontwikkeling.

4. Financieel bestuur 4. Financieel bestuur
Met inbegrip van een koppeling met het 
Europees stabiliteitsmechanisme.

Met inbegrip van een koppeling met het 
Europees stabiliteitsmechanisme.

5. Administratie 5. Administratie

Or. de

Amendement 970
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 99
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Ontwerpresolutie Amendement

99. herhaalt zijn standpunt zoals 
verwoord in zijn resolutie van 25 maart 
2009 over de tussentijdse herziening van 
het financiële kader 2007-2013, dat meer 
flexibiliteit binnen en tussen rubrieken een 
absolute noodzaak is voor het 
functioneringsvermogen van de Unie, niet 
alleen om de nieuwe uitdagingen van de 
EU het hoofd te kunnen bieden, maar ook 
om het besluitvormingsproces binnen de 
instellingen te vereenvoudigen;

99. is van mening dat meer flexibiliteit 
binnen en tussen rubrieken gunstig zou 
kunnen zijn voor het 
functioneringsvermogen van de Unie, niet 
alleen om de nieuwe uitdagingen van de 
EU het hoofd te kunnen bieden, maar ook 
om het besluitvormingsproces binnen de 
instellingen te vereenvoudigen;

Or. en

Amendement 971
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 99

Ontwerpresolutie Amendement

99. herhaalt zijn standpunt zoals verwoord 
in zijn resolutie van 25 maart 2009 over de 
tussentijdse herziening van het financiële 
kader 2007-20131, dat meer flexibiliteit 
binnen en tussen rubrieken een absolute 
noodzaak is voor het 
functioneringsvermogen van de Unie, niet 
alleen om de nieuwe uitdagingen van de 
EU het hoofd te kunnen bieden, maar ook 
om het besluitvormingsproces binnen de 
instellingen te vereenvoudigen;

99. herhaalt zijn standpunt zoals verwoord 
in zijn resolutie van 25 maart 2009 over de 
tussentijdse herziening van het financiële 
kader 2007-20132, dat meer flexibiliteit 
binnen en tussen rubrieken een absolute 
noodzaak is voor het 
functioneringsvermogen van de Unie, niet 
alleen om de nieuwe uitdagingen van de 
EU het hoofd te kunnen bieden, maar ook 
om het besluitvormingsproces binnen de 
instellingen te vereenvoudigen;
onderstreept echter dat volledige 
transparantie gegarandeerd moet worden;

Or. en

                                               
1 PB C 117 E van 6.5.2010, blz. 95.
2 PB C 117 E van 6.5.2010, blz. 95.
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Amendement 972
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin, namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 100

Ontwerpresolutie Amendement

100. benadrukt de noodzaak van een
tussentijdse herziening om een formele 
analyse en beoordeling van de stand van 
zaken van de wijze waarop het MFK 
functioneert mogelijk te maken; 
onderstreept dat de tussentijdse herziening 
in de toekomst een juridisch bindende 
verplichting moet worden als onderdeel 
van de MFK-verordening, met een 
specifieke procedure, om de volledige 
betrokkenheid van het Parlement in zijn rol 
van wetgevende en begrotingsautoriteit te 
waarborgen; benadrukt dat de plafonds 
voor de resterende periode ook werkelijk 
moeten kunnen worden aangepast indien 
de herziening uitwijst dat ze ontoereikend 
zijn;

100. benadrukt de noodzaak, indien de 
duur van het MFK langer dan 5 jaar 
bedraagt, van een verplichte tussentijdse 
herziening om een formele analyse en 
beoordeling van de stand van zaken van de 
wijze waarop het MFK functioneert 
mogelijk te maken; onderstreept dat de 
tussentijdse herziening in de toekomst een 
juridisch bindende verplichting moet 
worden als onderdeel van de 
MFK-verordening, met een specifieke 
procedure, om de volledige betrokkenheid 
van het Parlement in zijn rol van 
wetgevende en begrotingsautoriteit te 
waarborgen; benadrukt dat de plafonds 
voor de resterende periode ook werkelijk 
moeten kunnen worden aangepast indien 
de herziening uitwijst dat ze ontoereikend 
zijn;

Or. en

Amendement 973
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 100

Ontwerpresolutie Amendement

100. benadrukt de noodzaak van een 
tussentijdse herziening om een formele 
analyse en beoordeling van de stand van 
zaken van de wijze waarop het MFK 
functioneert mogelijk te maken; 
onderstreept dat de tussentijdse herziening 
in de toekomst een juridisch bindende 
verplichting moet worden als onderdeel 

100. benadrukt de noodzaak van een 
tussentijdse herziening om een formele 
analyse en beoordeling van de stand van 
zaken van de wijze waarop het MFK 
functioneert mogelijk te maken; 
onderstreept dat de tussentijdse herziening 
in de toekomst een juridisch bindende 
verplichting moet worden als onderdeel 
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van de MFK-verordening, met een 
specifieke procedure, om de volledige 
betrokkenheid van het Parlement in zijn rol 
van wetgevende en begrotingsautoriteit te 
waarborgen; benadrukt dat de plafonds 
voor de resterende periode ook werkelijk 
moeten kunnen worden aangepast indien 
de herziening uitwijst dat ze ontoereikend 
zijn;

van de MFK-verordening, met een 
specifieke procedure, om de volledige 
betrokkenheid van het Parlement in zijn rol 
van wetgevende en begrotingsautoriteit te 
waarborgen; benadrukt dat in beginsel de 
mogelijkheid aanwezig moet zijn om de 
plafonds voor de resterende periode aan te 
passen indien de herziening uitwijst dat ze 
ontoereikend zijn;

Or. en

Amendement 974
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 100

Ontwerpresolutie Amendement

100. benadrukt de noodzaak van een
tussentijdse herziening om een formele 
analyse en beoordeling van de stand van 
zaken van de wijze waarop het MFK 
functioneert mogelijk te maken; 
onderstreept dat de tussentijdse herziening 
in de toekomst een juridisch bindende 
verplichting moet worden als onderdeel 
van de MFK-verordening, met een 
specifieke procedure, om de volledige 
betrokkenheid van het Parlement in zijn rol 
van wetgevende en begrotingsautoriteit te 
waarborgen; benadrukt dat de plafonds 
voor de resterende periode ook werkelijk 
moeten kunnen worden aangepast indien 
de herziening uitwijst dat ze ontoereikend 
zijn;

100. benadrukt de noodzaak van een 
kwantitatieve in plaats van zuiver 
kwalitatieve tussentijdse herziening om een 
formele analyse en beoordeling van de 
stand van zaken van de wijze waarop het 
MFK functioneert mogelijk te maken; 
onderstreept dat de tussentijdse herziening 
in de toekomst een juridisch bindende 
verplichting moet worden als onderdeel 
van de MFK-verordening, met een 
specifieke procedure, om de volledige 
betrokkenheid van het Parlement in zijn rol 
van wetgevende en begrotingsautoriteit te 
waarborgen; benadrukt dat de plafonds 
voor de resterende periode ook werkelijk 
moeten kunnen worden aangepast indien 
de herziening uitwijst dat ze ontoereikend 
zijn;

Or. en

Amendement 975
James Elles
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 100

Ontwerpresolutie Amendement

100. benadrukt de noodzaak van een 
tussentijdse herziening om een formele 
analyse en beoordeling van de stand van 
zaken van de wijze waarop het MFK 
functioneert mogelijk te maken; 
onderstreept dat de tussentijdse herziening 
in de toekomst een juridisch bindende 
verplichting moet worden als onderdeel 
van de MFK-verordening, met een 
specifieke procedure, om de volledige 
betrokkenheid van het Parlement in zijn rol 
van wetgevende en begrotingsautoriteit te 
waarborgen; benadrukt dat de plafonds 
voor de resterende periode ook werkelijk 
moeten kunnen worden aangepast indien 
de herziening uitwijst dat ze ontoereikend 
zijn;

100. benadrukt de noodzaak van een 
tussentijdse herziening om een formele 
analyse en beoordeling van de stand van 
zaken van de wijze waarop het MFK 
functioneert mogelijk te maken; 
onderstreept dat de tussentijdse herziening 
in de toekomst een juridisch bindende 
verplichting moet worden als onderdeel 
van de MFK-verordening, met een 
specifieke procedure en een bijbehorende 
overeengekomen agenda, om de volledige 
betrokkenheid van het Parlement in zijn rol 
van wetgevende en begrotingsautoriteit te 
waarborgen; benadrukt dat de plafonds 
voor de resterende periode ook werkelijk 
moeten kunnen worden aangepast indien 
de herziening uitwijst dat ze ontoereikend 
zijn;

Or. en

Amendement 976
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 100

Ontwerpresolutie Amendement

100. benadrukt de noodzaak van een 
tussentijdse herziening om een formele 
analyse en beoordeling van de stand van 
zaken van de wijze waarop het MFK 
functioneert mogelijk te maken; 
onderstreept dat de tussentijdse herziening 
in de toekomst een juridisch bindende 
verplichting moet worden als onderdeel 
van de MFK-verordening, met een 
specifieke procedure, om de volledige 
betrokkenheid van het Parlement in zijn rol 
van wetgevende en begrotingsautoriteit te 

100. benadrukt de noodzaak van een 
tussentijdse herziening om een formele 
analyse en beoordeling van de stand van 
zaken van de wijze waarop het MFK 
functioneert mogelijk te maken; 
onderstreept dat de tussentijdse herziening 
in de toekomst een juridisch bindende 
verplichting moet worden als onderdeel 
van de MFK-verordening, met een 
specifieke procedure, om de volledige 
betrokkenheid van het Parlement in zijn rol 
van wetgevende en begrotingsautoriteit te 
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waarborgen; benadrukt dat de plafonds 
voor de resterende periode ook werkelijk 
moeten kunnen worden aangepast indien 
de herziening uitwijst dat ze ontoereikend 
zijn;

waarborgen;

Or. en

Amendement 977
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 101

Ontwerpresolutie Amendement

101. wijst erop dat de mate van flexibiliteit 
die het herzieningsmechanisme feitelijk 
biedt afhangt van de procedure voor 
uitvoering ervan, en dat de Raad over het 
algemeen terughoudend is om deze te 
gebruiken; acht het van wezenlijk belang 
dat, als de aanpassing van de 
uitgavenplafonds een realistische 
mogelijkheid moet blijven, de toekomstige 
mechanismen voor herziening een 
vereenvoudigde procedure omvatten voor 
aanpassingen die beneden een 
overeengekomen drempel blijven; verzoekt
daarnaast om handhaving van de 
mogelijkheid om het algehele MFK-
plafond te verhogen;

101. wijst erop dat de mate van flexibiliteit 
die het herzieningsmechanisme feitelijk 
biedt afhangt van de procedure voor 
uitvoering ervan, en dat de Raad over het 
algemeen terughoudend is om deze te 
gebruiken; acht het van wezenlijk belang 
dat, als de aanpassing van de 
uitgavenplafonds een realistische 
mogelijkheid moet blijven, de toekomstige 
mechanismen voor herziening een 
vereenvoudigde procedure omvatten voor 
aanpassingen die beneden een 
overeengekomen drempel blijven; dringt
daarnaast aan op handhaving van de 
mogelijkheid om het algehele MFK-
plafond te verhogen;

Or. en

Amendement 978
Reimer Böge, namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 102 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

102 bis. is van mening dat het huidige 
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flexibele stelsel voor 
wetgevingshandelingen redelijk goed 
heeft gefunctioneerd in het huidige MFK; 
verzoekt derhalve om handhaving van de 
flexibiliteitsdrempel van 5% boven of 
onder de in medebeslissing vastgestelde 
bedragen  in het volgende MFK;

Or. en

Amendement 979
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Giommaria Uggias, namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 103 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

– de mogelijkheid om, eveneens binnen 
overeengekomen grenzen, ongebruikte 
marges van het ene jaar naar het andere 
over te dragen;

– de mogelijkheid om, eveneens binnen 
overeengekomen grenzen, ongebruikte 
betalingskredieten en marges van het ene 
jaar naar het andere over te dragen;

Or. en

Amendement 980
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Giommaria Uggias, namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 103 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

is echter van mening dat deze voorstellen 
aangevuld moeten worden met een grotere
flexibiliteit tussen de subrubrieken;

is echter van mening dat deze voorstellen 
aangevuld moeten worden met flexibiliteit 
tussen de subrubrieken en de mogelijkheid 
om middelen van het ene jaar op te tellen 
bij die van het volgende jaar;

Or. en
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Amendement 981
Reimer Böge, Othmar Karas, namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 103 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

103 bis. is ervan overtuigd dat 
ongebruikte marges of vrijgekomen 
middelen van de begroting van het ene 
jaar als één bedrag moeten worden 
overgezet naar de begroting van het 
volgende jaar en een algehele marge 
moeten vormen die kan worden 
toegewezen aan de verschillende 
rubrieken, in overeenstemming met de 
begrote vraag daarvan; vindt derhalve dat 
het geld dat is toegewezen aan de EU-
begroting uitsluitend binnen dit kader 
mag worden uitgegeven en niet mag 
worden teruggegeven aan de lidstaten, 
zoals men op dit moment pleegt te doen;

Or. en

Amendement 982
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 105

Ontwerpresolutie Amendement

105. acht het van wezenlijk belang om het 
huidige stelsel van 
flexibiliteitsmechanismen die op ad-
hocbasis kunnen worden ingezet 
(flexibiliteitsinstrument, Europees 
instrument voor aanpassing aan de 
globalisering, solidariteitsfonds van de 
EU, reserve voor noodhulp) te handhaven
en te verbeteren, door de inzet ervan te 
vergemakkelijken en ze te voorzien van 
passende bedragen, alsmede door 
eventueel in de toekomst nieuwe 

105. acht het van wezenlijk belang om het 
huidige stelsel van 
flexibiliteitsmechanismen die op ad-
hocbasis kunnen worden ingezet 
(flexibiliteitsinstrument, solidariteitsfonds 
van de EU, reserve voor noodhulp) te 
handhaven;
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instrumenten op te zetten; benadrukt dat 
de inzet van dergelijke aanvullende 
financieringsbronnen moet plaatsvinden 
overeenkomstig de Uniemethode;

Or. en

Amendement 983
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 105

Ontwerpresolutie Amendement

105. acht het van wezenlijk belang om het 
huidige stelsel van 
flexibiliteitsmechanismen die op ad-
hocbasis kunnen worden ingezet 
(flexibiliteitsinstrument, Europees 
instrument voor aanpassing aan de 
globalisering, solidariteitsfonds van de EU, 
reserve voor noodhulp) te handhaven en te 
verbeteren, door de inzet ervan te 
vergemakkelijken en ze te voorzien van 
passende bedragen, alsmede door 
eventueel in de toekomst nieuwe 
instrumenten op te zetten; benadrukt dat de 
inzet van dergelijke aanvullende 
financieringsbronnen moet plaatsvinden 
overeenkomstig de Uniemethode;

105. acht het van wezenlijk belang om het 
huidige stelsel van 
flexibiliteitsmechanismen die op ad-
hocbasis kunnen worden ingezet 
(flexibiliteitsinstrument, Europees 
instrument voor aanpassing aan de 
globalisering, solidariteitsfonds van de EU, 
reserve voor noodhulp) te handhaven en te 
verbeteren, door de inzet ervan te 
vergemakkelijken en ze te voorzien van 
grotere bedragen, alsmede door eventueel 
in de toekomst nieuwe instrumenten op te 
zetten, zoals een marge voor onvoorziene 
uitgaven; benadrukt dat de inzet van 
dergelijke aanvullende 
financieringsbronnen moet plaatsvinden 
overeenkomstig de Uniemethode;

Or. en

Amendement 984
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin, namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 105

Ontwerpresolutie Amendement

105. acht het van wezenlijk belang om het 105. acht het van wezenlijk belang om het 
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huidige stelsel van 
flexibiliteitsmechanismen die op ad-
hocbasis kunnen worden ingezet 
(flexibiliteitsinstrument, Europees 
instrument voor aanpassing aan de 
globalisering, solidariteitsfonds van de 
EU, reserve voor noodhulp) te handhaven 
en te verbeteren, door de inzet ervan te 
vergemakkelijken en ze te voorzien van 
passende bedragen, alsmede door eventueel 
in de toekomst nieuwe instrumenten op te 
zetten; benadrukt dat de inzet van 
dergelijke aanvullende 
financieringsbronnen moet plaatsvinden 
overeenkomstig de Uniemethode;

huidige stelsel van speciale instrumenten
die op ad-hocbasis kunnen worden ingezet 
(flexibiliteitsinstrument, solidariteitsfonds 
van de EU, reserve voor noodhulp) te 
handhaven en te verbeteren, door de inzet 
ervan te vergemakkelijken en ze te 
voorzien van passende bedragen, alsmede 
door eventueel in de toekomst nieuwe 
instrumenten op te zetten; benadrukt dat de 
inzet van dergelijke aanvullende 
financieringsbronnen moet plaatsvinden 
overeenkomstig de Uniemethode;

Or. en

Amendement 985
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 105

Ontwerpresolutie Amendement

105. acht het van wezenlijk belang om het 
huidige stelsel van 
flexibiliteitsmechanismen die op ad-
hocbasis kunnen worden ingezet 
(flexibiliteitsinstrument, Europees 
instrument voor aanpassing aan de 
globalisering, solidariteitsfonds van de 
EU, reserve voor noodhulp) te handhaven 
en te verbeteren, door de inzet ervan te 
vergemakkelijken en ze te voorzien van 
passende bedragen, alsmede door eventueel 
in de toekomst nieuwe instrumenten op te 
zetten; benadrukt dat de inzet van 
dergelijke aanvullende 
financieringsbronnen moet plaatsvinden 
overeenkomstig de Uniemethode;

105. acht het van wezenlijk belang om het 
huidige stelsel van 
flexibiliteitsmechanismen die op ad-
hocbasis kunnen worden ingezet 
(flexibiliteitsinstrument, solidariteitsfonds 
van de EU, reserve voor noodhulp) te 
handhaven en te verbeteren, door de inzet 
ervan te vergemakkelijken en ze te 
voorzien van passende bedragen, alsmede 
door eventueel in de toekomst nieuwe 
instrumenten op te zetten; benadrukt dat de 
inzet van dergelijke aanvullende 
financieringsbronnen moet plaatsvinden 
overeenkomstig de Uniemethode;

Or. en
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Amendement 986
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 105

Ontwerpresolutie Amendement

105. acht het van wezenlijk belang om het 
huidige stelsel van 
flexibiliteitsmechanismen die op ad-
hocbasis kunnen worden ingezet 
(flexibiliteitsinstrument, Europees 
instrument voor aanpassing aan de 
globalisering, solidariteitsfonds van de 
EU, reserve voor noodhulp) te handhaven 
en te verbeteren, door de inzet ervan te 
vergemakkelijken en ze te voorzien van 
passende bedragen, alsmede door eventueel 
in de toekomst nieuwe instrumenten op te 
zetten; benadrukt dat de inzet van 
dergelijke aanvullende 
financieringsbronnen moet plaatsvinden 
overeenkomstig de Uniemethode;

105. acht het van wezenlijk belang om het 
huidige stelsel van 
flexibiliteitsmechanismen die op ad-
hocbasis kunnen worden ingezet 
(flexibiliteitsinstrument, solidariteitsfonds 
van de EU, reserve voor noodhulp) te 
handhaven en te verbeteren, door de inzet 
ervan te vergemakkelijken en ze te 
voorzien van passende bedragen, alsmede 
door eventueel in de toekomst nieuwe 
instrumenten op te zetten; benadrukt dat de 
inzet van dergelijke aanvullende 
financieringsbronnen moet plaatsvinden 
overeenkomstig de Uniemethode;

Or. de

Amendement 987
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 105 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

105 bis. is van mening dat het essentieel is 
om het flexibiliteitsinstrument en de 
reserve voor noodhulp, die op ad-hocbasis 
kunnen worden ingezet, te handhaven en 
te verbeteren; benadrukt dat de inzet van 
dergelijke aanvullende 
financieringsbronnen moet plaatsvinden
overeenkomstig de Uniemethode;

Or. pt
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Amendement 988
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 105 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

105 ter. is van mening dat het Europees 
Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering en het Europees Sociaal 
Fonds van de Europese Unie, die 
essentieel zijn om hulp te bieden in sociale 
noodsituaties en bij natuurrampen, maar 
waardevol zijn als de middelen uit die 
fondsen snel kunnen worden ingezet; stelt 
vast dat met het oog op een snellere inzet 
de “opneming in de begroting” van deze 
twee instrumenten aanbevolen is, wat niet 
wegneemt dat het Parlement geval per 
geval besluiten kan nemen en toezicht kan 
houden;

Or. pt

Amendement 989
Reimer Böge, namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 105 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

105 quater. is van mening dat het 
Europees instrument voor aanpassing aan 
de globalisering (EGF) geslaagd is in het 
bieden van Europese solidariteit en 
ondersteuning aan werknemers die 
overtollig zijn geraakt vanwege de 
nadelige gevolgen van de globalisering en 
de wereldwijde financiële en economische 
crisis en derhalve gehandhaafd moet 
worden binnen het nieuwe MFK; vindt 
echter dat de procedures voor het 
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uitvoeren van de ondersteuning vanuit het 
EGF te tijdrovend en ingewikkeld zijn, 
zodat de Europese hulp de getroffen 
werknemers vaak pas bereikt na een jaar 
of langer nadat zij overtollig zijn geraakt; 
verzoekt de Commissie om manieren voor 
te stellen waarop deze procedures in de 
toekomst vereenvoudigd en verkort 
kunnen worden;

Or. en

Amendement 990
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 105 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

105 quinquies. is van mening dat het 
Europees instrument voor aanpassing aan 
de globalisering (EGF) geslaagd is in het 
bieden van Europese solidariteit en 
ondersteuning aan werknemers die 
overtollig zijn geraakt vanwege de 
nadelige gevolgen van de globalisering en 
de wereldwijde financiële en economische 
crisis; benadrukt dat dergelijke 
ondersteuning gehandhaafd en verbeterd 
moet worden binnen het nieuwe MFK;

Or. en

Amendement 991
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 105 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

105 sexies. erkent echter dat de 
procedures voor het uitvoeren van de 
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ondersteuning vanuit het EGF te 
tijdrovend en ingewikkeld zijn, zodat de 
Europese hulp de getroffen werknemers 
vaak pas bereikt na een jaar of langer 
nadat zij overtollig zijn geraakt; vindt dat 
een aanzienlijke verbetering van deze 
situatie alleen kan plaatsvinden indien het 
EGF wordt geïntegreerd in de EU-
begroting, waardoor de huidige noodzaak 
van het op ad-hocbasis inzetten van het 
instrument bij iedere toepassing kan 
worden vermeden;

Or. en

Amendement 992
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 105 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

105 septies. stelt derhalve de integratie 
van het EGF in het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) voor in de vorm van een 
communautaire reserve, die beheerd dient 
te worden door de Commissie, opdat de 
tijd voorafgaand aan de uitbetaling van de 
middelen aan de werknemers aanzienlijk 
wordt bekort; onderstreept echter het 
belang voor het Europees Parlement om 
tijdig en consequent op de hoogte te 
worden gehouden van de verlening van 
deze ondersteuning, voordat besluiten ter 
goedkeuring van toepassing van het 
instrument worden genomen;

Or. en

Amendement 993
Richard Ashworth, Konrad Szymański
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 106

Ontwerpresolutie Amendement

106. is van mening dat het 
flexibiliteitsinstrument, dat van alle 
flexibiliteitsmechanismen het best 
geïmplementeerd is, van wezenlijk belang 
is geweest voor het bewerkstelligen van 
aanvullende flexibiliteit; stelt voor om het 
aanvangsbedrag voor het 
flexibiliteitsinstrument aanzienlijk te 
verhogen en daarnaast een jaarlijkse 
verhoging door te voeren gedurende de 
periode van het MFK, en de mogelijk te 
behouden om het eventueel ongebruikte 
jaarlijkse bedrag over te dragen tot het 
jaar n+2;

106. is van mening dat het 
flexibiliteitsinstrument, dat van alle 
flexibiliteitsmechanismen het best 
geïmplementeerd is, van wezenlijk belang 
is geweest voor het bewerkstelligen van 
aanvullende flexibiliteit;

Or. en

Amendement 994
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 106

Ontwerpresolutie Amendement

106. is van mening dat het 
flexibiliteitsinstrument, dat van alle 
flexibiliteitsmechanismen het best 
geïmplementeerd is, van wezenlijk belang 
is geweest voor het bewerkstelligen van 
aanvullende flexibiliteit; stelt voor om het 
aanvangsbedrag voor het 
flexibiliteitsinstrument aanzienlijk te 
verhogen en daarnaast een jaarlijkse 
verhoging door te voeren gedurende de 
periode van het MFK, en de mogelijk te 
behouden om het eventueel ongebruikte 
jaarlijkse bedrag over te dragen tot het 
jaar n+2;

106. is van mening dat het 
flexibiliteitsinstrument, dat van alle 
flexibiliteitsmechanismen het best 
geïmplementeerd is, van wezenlijk belang 
is geweest voor het bewerkstelligen van 
aanvullende flexibiliteit;

Or. en



PE462.732v04-00 86/144 AM\865598NL.doc

NL

Amendement 995
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 106

Ontwerpresolutie Amendement

106. is van mening dat het 
flexibiliteitsinstrument, dat van alle 
flexibiliteitsmechanismen het best 
geïmplementeerd is, van wezenlijk belang 
is geweest voor het bewerkstelligen van 
aanvullende flexibiliteit; stelt voor om het 
aanvangsbedrag voor het 
flexibiliteitsinstrument aanzienlijk te 
verhogen en daarnaast een jaarlijkse 
verhoging door te voeren gedurende de 
periode van het MFK, en de mogelijkheid
te behouden om het eventueel ongebruikte 
jaarlijkse bedrag over te dragen tot het 
jaar n+2;

106. is van mening dat het 
flexibiliteitsinstrument, dat van alle 
flexibiliteitsmechanismen het best 
geïmplementeerd is, van wezenlijk belang 
is geweest voor het bewerkstelligen van 
aanvullende flexibiliteit;

Or. pt

Amendement 996
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin, namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 106

Ontwerpresolutie Amendement

106. is van mening dat het 
flexibiliteitsinstrument, dat van alle 
flexibiliteitsmechanismen het best 
geïmplementeerd is, van wezenlijk belang 
is geweest voor het bewerkstelligen van 
aanvullende flexibiliteit; stelt voor om het 
aanvangsbedrag voor het 
flexibiliteitsinstrument aanzienlijk te 
verhogen en daarnaast een jaarlijkse 
verhoging door te voeren gedurende de 
periode van het MFK, en de mogelijk te 

106. is van mening dat het 
flexibiliteitsinstrument, dat van alle 
flexibiliteitsmechanismen het best 
geïmplementeerd is, van wezenlijk belang 
is geweest voor het bewerkstelligen van 
aanvullende flexibiliteit; stelt voor om het 
aanvangsbedrag voor het 
flexibiliteitsinstrument aanzienlijk te 
verhogen en daarnaast een jaarlijkse 
verhoging door te voeren gedurende de 
periode van het MFK, en de mogelijk te 
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behouden om het eventueel ongebruikte 
jaarlijkse bedrag over te dragen tot het jaar 
n+2;

behouden om het eventueel ongebruikte 
jaarlijkse bedrag over te dragen tot het jaar 
n+3;

Or. en

Amendement 997
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 108

Ontwerpresolutie Amendement

108. benadrukt dat bij het vaststellen van
de looptijd van het volgende MFK 
rekening moet worden gehouden met 
enerzijds de gevolgen ervan voor de 
programmacycli en de uitvoering van de 
afzonderlijke beleidsmaatregelen, en 
anderzijds de adequaatheid van de 
flexibiliteits- en herzieningsmechanismen, 
teneinde een juist evenwicht te vinden 
tussen stabiliteit, voorspelbaarheid op de 
middellange termijn en flexibiliteit;

108. benadrukt de noodzaak van het 
vinden van het juiste evenwicht tussen 
stabiliteit en de looptijd van politieke cycli, 
uit oogpunt van democratische 
verantwoording en verantwoordelijkheid; 
herinnert eraan dat een langere looptijd 
een grotere flexibiliteit met zich 
meebrengt;

Or. en

Amendement 998
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 108

Ontwerpresolutie Amendement

108. benadrukt dat bij het vaststellen van 
de looptijd van het volgende MFK 
rekening moet worden gehouden met 
enerzijds de gevolgen ervan voor de 
programmacycli en de uitvoering van de 
afzonderlijke beleidsmaatregelen, en 
anderzijds de adequaatheid van de 
flexibiliteits- en herzieningsmechanismen, 

108. benadrukt dat bij het vaststellen van 
de looptijd van het volgende MFK een juist 
evenwicht moet worden gevonden tussen 
stabiliteit, voorspelbaarheid op de 
middellange termijn en flexibiliteit;
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teneinde een juist evenwicht te vinden
tussen stabiliteit, voorspelbaarheid op de 
middellange termijn en flexibiliteit;

Or. pt

Amendement 999
James Elles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 108

Ontwerpresolutie Amendement

108. benadrukt dat bij het vaststellen van 
de looptijd van het volgende MFK 
rekening moet worden gehouden met 
enerzijds de gevolgen ervan voor de 
programmacycli en de uitvoering van de 
afzonderlijke beleidsmaatregelen, en 
anderzijds de adequaatheid van de 
flexibiliteits- en herzieningsmechanismen, 
teneinde een juist evenwicht te vinden 
tussen stabiliteit, voorspelbaarheid op de 
middellange termijn en flexibiliteit;

108. benadrukt dat bij het vaststellen van 
de looptijd van het volgende MFK 
rekening moet worden gehouden met 
enerzijds de gevolgen ervan voor de 
programmacycli en de uitvoering van de 
afzonderlijke beleidsmaatregelen, en 
anderzijds de adequaatheid van de 
flexibiliteits- en herzieningsmechanismen, 
teneinde een juist evenwicht te vinden 
tussen stabiliteit, voorspelbaarheid op de 
middellange termijn en flexibiliteit; is van 
mening dat de timing van het MFK op 
zodanige wijze georganiseerd moet 
worden dat de verantwoordelijken binnen 
de communautaire instellingen – in het 
bijzonder die in de Europese Commissie 
en het Europees Parlement – in staat 
gesteld worden om gedurende de looptijd 
van hun mandaat invloed uit te oefenen 
op het begrotingsbeleid;

Or. en

Amendement 1000
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 108 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

108 bis. benadrukt dat het zeer moeilijk is 
om de looptijd van een langetermijnplan 
vast te stellen in het midden van een 
financiële en economische crisis, wanneer 
er geen garantie bestaat dat deze in 2014, 
het jaar waarin een nieuwe looptijd van 
start gaat, beëindigd zal zijn;

Or. en

Amendement 1001
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 109

Ontwerpresolutie Amendement

109. wijst nogmaals op zijn bereidheid de 
duur van het MFK zoveel mogelijk aan te 
passen aan de duur van de politieke cycli 
van de instellingen, om redenen van 
democratische controleerbaarheid en 
verantwoordelijkheid; benadrukt echter
dat een looptijd van vijf jaar te kort zou 
kunnen zijn voor beleidsmaatregelen 
waarvoor een langere programmering 
nodig is (b.v. cohesie, landbouw, TEN's) 
en niet in overeenstemming zou zijn met de 
vereisten in verband met de duur van de 
programmering en tenuitvoerlegging van 
die beleidsmaatregelen;

109. onderstreept dat bij het vastleggen 
van de duur van het volgende MFK 
rekening gehouden moet worden met de 
gevolgen daarvan voor programmacycli 
en de uitvoering van afzonderlijke
beleidsmaatregelen; benadrukt dat een 
looptijd van vijf jaar te kort zou kunnen 
zijn voor beleidsmaatregelen waarvoor een 
langere programmering nodig is (b.v. 
cohesie, landbouw, TEN's) en niet in 
overeenstemming zou zijn met de vereisten 
in verband met de duur van de 
programmering en tenuitvoerlegging van 
die beleidsmaatregelen; is derhalve van 
mening dat de keuze voor een periode van 
5+5 met een verplichte tussentijdse 
beoordeling grondig onderzocht moet 
worden;

Or. en

Amendement 1002
Bas Eickhout
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 109

Ontwerpresolutie Amendement

109. wijst nogmaals op zijn bereidheid de 
duur van het MFK zoveel mogelijk aan te 
passen aan de duur van de politieke cycli 
van de instellingen, om redenen van 
democratische controleerbaarheid en 
verantwoordelijkheid; benadrukt echter dat 
een looptijd van vijf jaar te kort zou 
kunnen zijn voor beleidsmaatregelen 
waarvoor een langere programmering 
nodig is (b.v. cohesie, landbouw, TEN's) 
en niet in overeenstemming zou zijn met de 
vereisten in verband met de duur van de 
programmering en tenuitvoerlegging van 
die beleidsmaatregelen;

109. wijst nogmaals op zijn bereidheid de 
duur van het MFK zoveel mogelijk aan te 
passen aan de duur van de politieke cycli 
van de instellingen, om redenen van 
democratische controleerbaarheid en 
verantwoordelijkheid en een betere 
afstemming tussen volgende 
werkprogramma´s en budgetten; 
benadrukt echter dat een eenduidige
looptijd van vijf jaar te kort zou kunnen 
zijn voor beleidsmaatregelen waarvoor een 
langere programmering nodig is (b.v. 
cohesie, landbouw, TEN's) en niet in 
overeenstemming zou zijn met de vereisten 
in verband met de duur van de 
programmering en tenuitvoerlegging van 
die beleidsmaatregelen;

Or. en

Amendement 1003
James Elles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 109

Ontwerpresolutie Amendement

109. wijst nogmaals op zijn bereidheid de 
duur van het MFK zoveel mogelijk aan te 
passen aan de duur van de politieke cycli 
van de instellingen, om redenen van 
democratische controleerbaarheid en 
verantwoordelijkheid; benadrukt echter dat 
een looptijd van vijf jaar te kort zou 
kunnen zijn voor beleidsmaatregelen 
waarvoor een langere programmering 
nodig is (b.v. cohesie, landbouw, TEN's) 
en niet in overeenstemming zou zijn met de 
vereisten in verband met de duur van de 
programmering en tenuitvoerlegging van 

109. wijst nogmaals op zijn bereidheid de 
duur van het MFK zoveel mogelijk aan te 
passen aan de duur van de politieke cycli 
van de instellingen, om redenen van 
democratische controleerbaarheid en 
verantwoordelijkheid; benadrukt echter dat 
een looptijd van vijf jaar te kort zou 
kunnen zijn voor beleidsmaatregelen 
waarvoor een langere programmering 
nodig is (b.v. cohesie, landbouw, TEN's) 
en niet in overeenstemming zou zijn met de 
vereisten in verband met de duur van de 
programmering en tenuitvoerlegging van 
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die beleidsmaatregelen; die beleidsmaatregelen; vindt niet dat deze 
twee aspecten elkaar wederzijds moeten 
uitsluiten (d.w.z. dat sommige 
programma´s langer zouden kunnen 
duren dan de looptijd van het MFK);

Or. en

Amendement 1004
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 109

Ontwerpresolutie Amendement

109. wijst nogmaals op zijn bereidheid de 
duur van het MFK zoveel mogelijk aan te 
passen aan de duur van de politieke cycli 
van de instellingen, om redenen van 
democratische controleerbaarheid en 
verantwoordelijkheid; benadrukt echter dat 
een looptijd van vijf jaar te kort zou 
kunnen zijn voor beleidsmaatregelen 
waarvoor een langere programmering 
nodig is (b.v. cohesie, landbouw, TEN's) 
en niet in overeenstemming zou zijn met 
de vereisten in verband met de duur van 
de programmering en tenuitvoerlegging 
van die beleidsmaatregelen;

109. wijst nogmaals op de voordelen van 
een aanpassing van de duur van het MFK 
aan de politieke cycli van de instellingen, 
om redenen van democratische 
controleerbaarheid en 
verantwoordelijkheid; benadrukt echter dat 
een looptijd van vijf jaar te kort zou 
kunnen zijn voor beleidsmaatregelen 
waarvoor een langere programmering 
aanbevolen is (b.v. cohesie, landbouw, 
TEN's) en dat het voordelen heeft om ze 
“gedefaseerd” aan te passen;

Or. pt

Amendement 1005
James Elles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 110

Ontwerpresolutie Amendement

110. wijst erop dat een MKF van 10 jaar, 
zoals de Commissie voorstelt in haar 
evaluatie van de begroting, kan zorgen 

110. wijst erop dat een MKF van 10 jaar, 
zoals de Commissie voorstelt in haar 
evaluatie van de begroting, kan zorgen 
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voor een hoge mate van stabiliteit en 
voorspelbaarheid van de financiële 
programmeringsperiode, maar dat, 
aangezien de algemene plafonds en de 
belangrijkste wetsinstrumenten voor 
10 jaar zouden worden vastgelegd, de 
rigiditeit van het MFK zou toenemen, 
waardoor aanpassingen aan nieuwe 
ontwikkelingen zeer moeilijk zouden 
worden; is daarom van mening dat een 
cyclus van 10 jaar alleen mogelijk is 
indien met de Raad overeenstemming 
wordt bereikt over een maximaal niveau 
van flexibiliteit gedurende een langere 
periode, en dit wordt vastgelegd in de 
MFK-verordening;

voor een hoge mate van stabiliteit en 
voorspelbaarheid van de financiële 
programmeringsperiode, maar dat, 
aangezien de algemene plafonds en de 
belangrijkste wetsinstrumenten voor 
10 jaar zouden worden vastgelegd, de 
rigiditeit van het MFK zou toenemen, 
waardoor aanpassingen aan nieuwe 
ontwikkelingen zeer moeilijk zouden 
worden; is van mening dat een cyclus van 
10 jaar, zoals voorgesteld door de 
Commissie, niet mogelijk moet zijn;

Or. en

Amendement 1006
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 110

Ontwerpresolutie Amendement

110. wijst erop dat een MKF van 10 jaar, 
zoals de Commissie voorstelt in haar 
evaluatie van de begroting, kan zorgen 
voor een hoge mate van stabiliteit en 
voorspelbaarheid van de financiële 
programmeringsperiode, maar dat, 
aangezien de algemene plafonds en de 
belangrijkste wetsinstrumenten voor 
10 jaar zouden worden vastgelegd, de 
rigiditeit van het MFK zou toenemen, 
waardoor aanpassingen aan nieuwe 
ontwikkelingen zeer moeilijk zouden 
worden; is daarom van mening dat een 
cyclus van 10 jaar alleen mogelijk is 
indien met de Raad overeenstemming 
wordt bereikt over een maximaal niveau 
van flexibiliteit gedurende een langere 
periode, en dit wordt vastgelegd in de 
MFK-verordening;

110. wijst erop dat een MKF van 10 jaar, 
zoals de Commissie voorstelt in haar 
evaluatie van de begroting, kan zorgen 
voor een hoge mate van stabiliteit en 
voorspelbaarheid van de financiële 
programmeringsperiode, maar dat, 
aangezien de algemene plafonds en de 
belangrijkste wetsinstrumenten voor 
10 jaar zouden worden vastgelegd, de 
rigiditeit van het MFK zou toenemen, 
waardoor aanpassingen aan nieuwe 
ontwikkelingen en prioriteiten zeer 
moeilijk zouden kunnen worden, zoals 
blijkt uit de budgettaire reactie van de EU 
op de financiële crisis; 
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Or. en

Amendement 1007
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 110

Ontwerpresolutie Amendement

110. wijst erop dat een MKF van 10 jaar, 
zoals de Commissie voorstelt in haar 
evaluatie van de begroting, kan zorgen 
voor een hoge mate van stabiliteit en 
voorspelbaarheid van de financiële 
programmeringsperiode, maar dat, 
aangezien de algemene plafonds en de 
belangrijkste wetsinstrumenten voor 
10 jaar zouden worden vastgelegd, de 
rigiditeit van het MFK zou toenemen, 
waardoor aanpassingen aan nieuwe 
ontwikkelingen zeer moeilijk zouden 
worden; is daarom van mening dat een 
cyclus van 10 jaar alleen mogelijk is indien 
met de Raad overeenstemming wordt 
bereikt over een maximaal niveau van 
flexibiliteit gedurende een langere 
periode, en dit wordt vastgelegd in de 
MFK-verordening;

110. wijst erop dat een MKF van 10 jaar, 
zoals de Commissie voorstelt in haar 
evaluatie van de begroting, kan zorgen 
voor een hoge mate van stabiliteit en 
voorspelbaarheid van de financiële 
programmeringsperiode, maar dat, 
aangezien de algemene plafonds en de 
belangrijkste wetsinstrumenten voor 
10 jaar zouden worden vastgelegd, de 
rigiditeit van het MFK zou toenemen, 
waardoor aanpassingen aan nieuwe 
ontwikkelingen zeer moeilijk zouden 
worden; is daarom van mening dat een 
cyclus van 10 jaar derhalve alleen een
waardevol voorstel kan zijn om bepaalde 
beleidsgebieden de noodzakelijke 
wezenlijke stabiliteit en voorspelbaarheid 
te verschaffen, zoals de structuurfondsen, 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid en 
voor TEN’s, waarvan voor de uitvoering 
programmering op langere termijn vereist 
is; de voorwaarde van een bindende 
toezegging tot een tussentijdse 
beoordeling blijft echter gehandhaafd;

Or. en

Amendement 1008
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 110
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Ontwerpresolutie Amendement

110. wijst erop dat een MKF van 10 jaar, 
zoals de Commissie voorstelt in haar 
evaluatie van de begroting, kan zorgen 
voor een hoge mate van stabiliteit en 
voorspelbaarheid van de financiële 
programmeringsperiode, maar dat, 
aangezien de algemene plafonds en de 
belangrijkste wetsinstrumenten voor 
10 jaar zouden worden vastgelegd, de 
rigiditeit van het MFK zou toenemen, 
waardoor aanpassingen aan nieuwe 
ontwikkelingen zeer moeilijk zouden 
worden; is daarom van mening dat een 
cyclus van 10 jaar alleen mogelijk is 
indien met de Raad overeenstemming 
wordt bereikt over een maximaal niveau 
van flexibiliteit gedurende een langere 
periode, en dit wordt vastgelegd in de
MFK-verordening;

110. wijst erop dat een MKF van 10 jaar, 
zoals de Commissie voorstelt in haar 
evaluatie van de begroting, kan zorgen 
voor een hoge mate van stabiliteit en 
voorspelbaarheid van de financiële 
programmeringsperiode, maar dat, 
aangezien zowel de algemene plafonds als
de belangrijkste wetsinstrumenten in het 
voorstel van de Commissie voor 10 jaar 
zouden worden vastgelegd, de rigiditeit 
van het MFK kan toenemen, waardoor 
aanpassingen aan nieuwe ontwikkelingen 
nog moeilijker zouden worden dan nu het 
geval is; is daarom van mening dat een 
cyclus van 10 jaar moet worden 
beschouwd als een werkelijke 5+5-
benadering, waarbij de belangrijkste 
wetsinstrumenten voor 10 jaar worden 
vastgelegd, maar met horizonbepalingen 
die voorzien in de herziening daarvan na 
5 jaar, en waarbij de begrotingen alleen 
voor de eerste 5 jaar worden vastgelegd 
met indicatieve cijfers voor de volgende 5 
jaar, welke cijfers moeten worden 
bevestigd en/of gewijzigd na de 
tussentijdse beoordeling van het MFK en 
de wetsinstrumenten, een en ander zoals 
bepaald in de desbetreffende 
horizonbepalingen;

Or. en

Amendement 1009
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 110

Ontwerpresolutie Amendement

110. wijst erop dat een MKF van 10 jaar, 
zoals de Commissie voorstelt in haar 
evaluatie van de begroting, kan zorgen 

110. wijst erop dat een MKF van 10 jaar, 
zoals de Commissie voorstelt in haar 
evaluatie van de begroting, kan zorgen 
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voor een hoge mate van stabiliteit en 
voorspelbaarheid van de financiële 
programmeringsperiode, maar dat, 
aangezien de algemene plafonds en de 
belangrijkste wetsinstrumenten voor 
10 jaar zouden worden vastgelegd, de 
rigiditeit van het MFK zou toenemen, 
waardoor aanpassingen aan nieuwe
ontwikkelingen zeer moeilijk zouden 
worden; is daarom van mening dat een 
cyclus van 10 jaar alleen mogelijk is indien 
met de Raad overeenstemming wordt 
bereikt over een maximaal niveau van 
flexibiliteit gedurende een langere 
periode, en dit wordt vastgelegd in de 
MFK-verordening;

voor een hoge mate van stabiliteit en 
voorspelbaarheid van de financiële 
programmeringsperiode, maar dat, 
aangezien de algemene plafonds en de 
belangrijkste wetsinstrumenten voor 
10 jaar zouden worden vastgelegd, de 
rigiditeit van het MFK zou toenemen, 
waardoor aanpassingen aan nieuwe 
ontwikkelingen zeer moeilijk zouden 
worden; is daarom van mening dat een 
cyclus van 10 jaar alleen mogelijk is indien 
met de Raad overeenstemming wordt 
bereikt over een maximaal niveau van 
flexibiliteit en een tussentijdse 
beoordeling, en dit wordt vastgelegd in de 
MFK-verordening;

Or. en

Amendement 1010
Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 111

Ontwerpresolutie Amendement

111. is van mening dat een nieuw MFK 
van 7 jaar, tot aan 2020, de voorkeur 
verdient, aangezien dit kan zorgen voor 
meer stabiliteit door de continuïteit van de 
programma's gedurende een langere 
periode te waarborgen, en hiermee tevens 
een duidelijk verband wordt gelegd met de 
Europa 2020-strategie; benadrukt echter
dat deze optie gepaard moet gaan met 
adequate algemene plafonds en een 
passende en goed gefinancierde 
flexibiliteit binnen en buiten het kader, 
om de problemen die zich in de periode 
2007-2013 hebben voorgedaan te 
voorkomen;

111. is van mening dat een nieuw MFK 
van 5+5 jaar kan zorgen voor een 
toereikende mate van en de noodzakelijke 
flexibiliteit binnen het kader; benadrukt
niettemin dat het binnen bepaalde 
gebieden, zoals de structuurfondsen en in 
de landbouw, nuttig kan zijn om te 
voorzien in een extra MFK van 10 jaar, 
hetgeen bepaalde projecten de 
noodzakelijke wezenlijke stabiliteit en 
voorspelbaarheid zou kunnen 
verschaffen. Gezien de normale opstarttijd 
van deze projecten zou het ervoor zorgen 
dat de belanghebbenden voldoende tijd 
hebben voor de uitvoering ervan;

Or. en
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Amendement 1011
Richard Ashworth

Ontwerpresolutie
Paragraaf 111

Ontwerpresolutie Amendement

111. is van mening dat een nieuw MFK 
van 7 jaar, tot aan 2020, de voorkeur 
verdient, aangezien dit kan zorgen voor 
meer stabiliteit door de continuïteit van de 
programma's gedurende een langere 
periode te waarborgen, en hiermee tevens 
een duidelijk verband wordt gelegd met de 
Europa 2020-strategie; benadrukt echter 
dat deze optie gepaard moet gaan met 
adequate algemene plafonds en een 
passende en goed gefinancierde 
flexibiliteit binnen en buiten het kader, 
om de problemen die zich in de periode 
2007-2013 hebben voorgedaan te 
voorkomen; 

111. is van mening dat een nieuw MFK 
van 5 jaar de voorkeur verdient, aangezien 
dit een efficiënter bestuur door de EU 
mogelijk maakt, overeenkomstig de 
voorwaarden van zowel het Parlement als
de Commissie en van de EU 2020-
strategie;

Or. en

Amendement 1012
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Alexander Alvaro, namens de ALDE-
Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 111

Ontwerpresolutie Amendement

111. is van mening dat een nieuw MFK 
van 7 jaar, tot aan 2020, de voorkeur 
verdient, aangezien dit kan zorgen voor 
meer stabiliteit door de continuïteit van de 
programma's gedurende een langere 
periode te waarborgen, en hiermee tevens 
een duidelijk verband wordt gelegd met de 
Europa 2020-strategie; benadrukt echter 
dat deze optie gepaard moet gaan met 
adequate algemene plafonds en een 
passende en goed gefinancierde flexibiliteit 

111. steunt een looptijd van 5 jaar voor 
het meerjarig financieel kader met het 
oog op afstemming van het financiële 
programma op het mandaat van het 
Europees Parlement en van de 
Commissie, teneinde de democratische 
verantwoordelijkheid, 
verantwoordingsplicht en legitimiteit te 
vergroten; kan echter in de huidige 
context akkoord gaan met een nieuw MFK 
van 7 jaar als overgang naar het opzetten 
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binnen en buiten het kader, om de 
problemen die zich in de periode 
2007-2013 hebben voorgedaan te 
voorkomen;

van een MFK van 5 jaar, te beginnen in 
2021, terwijl tevens een duidelijk verband 
wordt gelegd met de Europa 2020-
strategie; benadrukt echter dat deze optie 
gepaard moet gaan met adequate 
financiering en een passende en goed 
gefinancierde flexibiliteit binnen en buiten 
het kader, om de problemen die zich in de 
periode 2007-2013 hebben voorgedaan te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 1013
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 111

Ontwerpresolutie Amendement

111. is van mening dat een nieuw MFK 
van 7 jaar, tot aan 2020, de voorkeur 
verdient, aangezien dit kan zorgen voor 
meer stabiliteit door de continuïteit van de 
programma's gedurende een langere 
periode te waarborgen, en hiermee tevens
een duidelijk verband wordt gelegd met de 
Europa 2020-strategie; benadrukt echter 
dat deze optie gepaard moet gaan met 
adequate algemene plafonds en een 
passende en goed gefinancierde flexibiliteit 
binnen en buiten het kader, om de 
problemen die zich in de periode
2007-2013 hebben voorgedaan te 
voorkomen;

111. is van mening dat een MFK van 
7 jaar, tot aan 2020 teneinde een duidelijk 
verband te leggen met de Europa 2020-
strategie, kan worden aanvaard als 
overgang naar een looptijd van 5+5; 
benadrukt echter dat alle opties voor de 
looptijd van het volgende MFK gepaard 
moeten gaan met adequate algemene 
plafonds en een passende en goed 
gefinancierde flexibiliteit binnen en buiten 
het kader, om de problemen die zich in 
2007-2013 hebben voorgedaan te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 1014
James Elles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 111
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Ontwerpresolutie Amendement

111. is van mening dat een nieuw MFK 
van 7 jaar, tot aan 2020, de voorkeur 
verdient, aangezien dit kan zorgen voor 
meer stabiliteit door de continuïteit van de 
programma's gedurende een langere 
periode te waarborgen, en hiermee tevens 
een duidelijk verband wordt gelegd met de 
Europa 2020-strategie; benadrukt echter 
dat deze optie gepaard moet gaan met 
adequate algemene plafonds en een 
passende en goed gefinancierde flexibiliteit 
binnen en buiten het kader, om de 
problemen die zich in de periode 
2007-2013 hebben voorgedaan te 
voorkomen;

111. is van mening dat een nieuw MFK 
van 7 jaar, tot aan 2020, de voorkeur 
verdient, aangezien dit kan zorgen voor 
meer stabiliteit door de continuïteit van de 
programma's gedurende een langere 
periode te waarborgen, en hiermee tevens 
een duidelijk verband wordt gelegd met de 
Europa 2020-strategie; benadrukt echter 
dat deze optie gepaard moet gaan met 
adequate algemene plafonds en een 
passende en goed gefinancierde flexibiliteit 
binnen en buiten het kader, om de 
problemen die zich in de periode 
2007-2013 hebben voorgedaan te 
voorkomen; de aanvaarding van een MFK 
van 7 jaar, tot aan 2020, zou uiteindelijk 
afhankelijk zijn van de voorwaarde dat dit 
wordt gevolgd door een looptijd van 
5 jaar, tot aan 2025, teneinde een juiste 
afstemming van de politieke cycli van de 
instellingen mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 1015
Richard Ashworth

Ontwerpresolutie
Paragraaf 111 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

111 bis. is er vast van overtuigd dat een 
MFK van 5 jaar niet alleen de 
transparantie, maar ook de democratische 
controleerbaarheid van het MFK zou 
vergroten, terwijl het tevens een grotere 
flexibiliteit mogelijk maakt, zodat kan 
worden ingespeeld op nieuwe politieke 
problemen;

Or. en
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Amendement 1016
Reimer Böge, namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 111 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

111 ter. vindt dat een besluit over een
nieuw MFK van 7 jaar niet de 
mogelijkheid van het kiezen voor een 
looptijd van 5 jaar vanaf 2020 mag 
uitsluiten; herinnert aan zijn overtuiging 
dat het afstemmen van de looptijd van het 
MFK op het politieke mandaat van de 
Commissie en het Europees Parlement 
een krachtigere en effectievere 
democratische controle mogelijk maakt en 
derhalve een realistische mogelijkheid 
moet blijven voor de toekomst;

Or. en

Amendement 1017
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goulard, namens de 
ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Deel V, Titel

Ontwerpresolutie Amendement

Deel V: Middelen en plannen op elkaar 
afstemmen: het verband tussen uitgaven en 
de hervorming van de financiering van de 
EU

Deel I: Middelen en plannen op elkaar 
afstemmen: het verband tussen uitgaven en 
de hervorming van de financiering van de 
EU

__________________
N.B.: Dit amendement is bedoeld om 
paragrafen 112 tot en met 118 te plaatsen 
voor paragraaf

Or. en
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Amendement 1018
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Subkopje

Ontwerpresolutie Amendement

Voldoende begrotingsmiddelen Begrotingsmiddelen

Or. en

Amendement 1019
Reimer Böge, Alain Lamassoure, Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 111 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Voldoende begrotingsmiddelen

111 quater. is geërgerd door de brief van 
de vijf staatshoofden en regeringsleiders1

die verzoeken om een bovengrens voor 
stijgingen van de EU-begroting in het 
volgende meerjarig financieel kader; 
herhaalt dat de EU-begroting, ongeacht 
realiseerbare besparingen, op het huidige 
algehele niveau van 1% van het BNI niet 
in staat is om het tekort aan financiering 
te dekken dat het gevolg is van extra 
financieringsbehoeften die voortvloeien 
uit het Verdrag en uit communautaire 
doelen en toezeggingen, zoals: de 
financiering van de bestaande Europese 
Financiële Stabilisatie Faciliteit en het 
Europese stabiliteitsmechanisme na 2013; 
de stijging van de uitgaven voor 
onderzoek en innovatie van momenteel 
1,9% van het BNI naar 3% van het BNI, 
zoals bepaald in de EU2020-strategie, in 
totaal ongeveer 130 miljard EUR per jaar; 
de financiële inspanningen in verband 
met de verwezenlijking van het 
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millenniumontwikkelingsdoel om 0,7% 
van het BNI te besteden aan 
ontwikkelingshulp, d.w.z. ongeveer 
35 miljard EUR per jaar extra ten 
opzichte van het huidige percentage van 
0,4% van het BNI; de middelen die nodig 
zijn voor het verwezenlijken van de doelen 
ten aanzien van de uitstootverlaging, die 
de Raad wil verhogen van 20% naar 30%; 
de noodzakelijke investeringen in 
energienetten; de essentiële volwaardige 
en op transparante wijze berekende 
financiering van grootschalige projecten 
die zijn goedgekeurd door de Raad, zoals 
ITER en Galileo alsmede het Europese 
ruimtebeleid; de extra 
financieringsbehoeften in verband met de 
toetreding van Kroatië tot de EU; de nog 
niet kwantificeerbare extra toewijzingen 
die nodig zijn op het gebied van het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid, waaronder de Europese 
dienst voor extern optreden en het 
Europees nabuurschapsbeleid; verzoekt 
de Raad om te voorzien in adequate 
financiering teneinde te kunnen voldoen 
aan de toekomstige 
financieringsbehoeften en wijst 
nadrukkelijk op het onvermijdelijke 
uitstellen of opschorten van strategisch 
belangrijke langdurige EU-projecten en 
-programma’s als niet wordt voorzien in 
de vereiste middelen;
__________________
1 Brief geadresseerd aan Manuel Barroso, 
voorzitter van de Europese Commissie, 
van David Cameron, minister-president 
van het Verenigd Koninkrijk, Angela 
Merkel, bondskanselier van Duitsland, 
Nicolas Sarkozy, president van de Franse 
Republiek, Mark Rutte, minister-president 
van Nederland, en Mari Kiviniemi, 
minister-president van Finland op 
17 december 2010
(de voorbeelden die door dit amendement 
worden gegeven (d.w.z. te beginnen bij de 
Europese Financiële Stabilisatie Faciliteit 
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en eindigend bij het GBVB) moeten worden 
weergegeven in de vorm van een 
opsomming, waarbij de afzonderlijke 
elementen worden voorafgegaan door een 
bolletje)

Or. en

Amendement 1020
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 112

Ontwerpresolutie Amendement

112. is er vast van overtuigd dat het 
bevriezen van de EU-begroting, zoals 
geëist door sommige lidstaten, geen 
realistische optie is, aangezien dit zeer 
schadelijk zou zijn voor de afgesproken 
doelen van de Unie en ten koste zou gaan 
van de doeltreffendheid van de uitgaven
door de afzonderlijke lidstaten;

Schrappen

Or. en

Amendement 1021
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 112

Ontwerpresolutie Amendement

112. is er vast van overtuigd dat het 
bevriezen van de EU-begroting, zoals 
geëist door sommige lidstaten, geen 
realistische optie is, aangezien dit zeer 
schadelijk zou zijn voor de afgesproken 
doelen van de Unie en ten koste zou gaan 
van de doeltreffendheid van de uitgaven 
door de afzonderlijke lidstaten;

Schrappen
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Or. en

Amendement 1022
Richard Ashworth

Ontwerpresolutie
Paragraaf 112 

Ontwerpresolutie Amendement

112. is er vast van overtuigd dat het 
bevriezen van de EU-begroting, zoals 
geëist door sommige lidstaten, geen 
realistische optie is, aangezien dit zeer 
schadelijk zou zijn voor de afgesproken 
doelen van de Unie en ten koste zou gaan 
van de doeltreffendheid van de uitgaven 
door de afzonderlijke lidstaten;

112. staat welwillend tegenover de brief 
van de vijf regeringsleiders, onder wie die 
van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, 
Duitsland, Nederland en Finland, en deelt 
de overtuiging dat vastleggingskredieten 
voor het volgend meerjarig financieel 
kader het niveau van 2013 niet mogen 
overstijgen, waarbij het groeipercentage 
lager moet zijn dan het inflatiepercentage;

Or. en

Amendement 1023
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 112

Ontwerpresolutie Amendement

112. is er vast van overtuigd dat het 
bevriezen van de EU-begroting, zoals 
geëist door sommige lidstaten, geen 
realistische optie is, aangezien dit zeer 
schadelijk zou zijn voor de afgesproken 
doelen van de Unie en ten koste zou gaan 
van de doeltreffendheid van de uitgaven
door de afzonderlijke lidstaten;

112. is er vast van overtuigd dat een 
verdergaande stijgende lijn van de 
EU-begroting geen realistische optie is in 
een economische omgeving waarin 
regeringen wezenlijke en pijnlijke 
bezuinigingen moeten aanbrengen in de 
nationale uitgaven; uitgaven voor 
buitensporige ambities van de Unie mogen 
efficiëntere uitgaven door de lidstaten niet 
onmogelijk maken;

Or. en
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Amendement 1024
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 112

Ontwerpresolutie Amendement

112. is er vast van overtuigd dat het 
bevriezen van de EU-begroting, zoals 
geëist door sommige lidstaten, geen 
realistische optie is, aangezien dit zeer 
schadelijk zou zijn voor de afgesproken 
doelen van de Unie en ten koste zou gaan 
van de doeltreffendheid van de uitgaven 
door de afzonderlijke lidstaten;

112. is er vast van overtuigd dat het 
bevriezen van de EU-begroting, zoals 
geëist door sommige lidstaten, geen 
realistische optie is, aangezien dit zeer 
schadelijk zou zijn voor de afgesproken 
doelen van de Unie alsmede voor het 
beginsel van communautaire solidariteit
en ten koste zou gaan van de 
doeltreffendheid van de uitgaven door de 
afzonderlijke lidstaten;

Or. en

Amendement 1025
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 112

Ontwerpresolutie Amendement

112. is er vast van overtuigd dat het 
bevriezen van de EU-begroting, zoals 
geëist door sommige lidstaten, geen 
realistische optie is, aangezien dit zeer 
schadelijk zou zijn voor de afgesproken 
doelen van de Unie en ten koste zou gaan 
van de doeltreffendheid van de uitgaven 
door de afzonderlijke lidstaten;

112. is er vast van overtuigd dat het 
bevriezen van de EU-begroting in reële 
termen een focus op een gezond 
financieel beheer zou creëren in een 
economische periode waarin beperkte 
middelen beschikbaar zijn; bevestigt dat 
een wezenlijke herprioritering van de 
uitgaven binnen het bestaande MFK-
plafond derhalve essentieel is voor het 
realiseren van de afgesproken doelen van 
de Unie;

Or. en
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Amendement 1026
Robert Goebbels

Ontwerpverslag
Paragraaf 112 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

112 bis. is er vast van overtuigd dat alle 
mogelijke politieke middelen die de Unie 
tot haar beschikking heeft, moeten 
worden ingezet om de eigen middelen van 
de Unie te vergroten;

Or. fr

Amendement 1027
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 112 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

112 ter. is van mening dat de aanzienlijke 
consolidatie-inspanningen die op dit 
moment in vele lidstaten worden verricht, 
ook in de EU-begroting tot uiting moeten 
komen;

Or. de

Amendement 1028
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 113

Ontwerpresolutie Amendement

113. wijst er nogmaals op dat de Unie 
zonder voldoende aanvullende middelen 
in het MFK na 2013 niet in staat zal zijn 
te voldoen aan de bestaande 
beleidsprioriteiten, te weten de prioriteiten 

Schrappen
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in verband met Europa 2020 en de nieuwe 
taken die het Verdrag van Lissabon met 
zich meebrengt, en al helemaal niet bij 
machte zou zijn te reageren op 
onverwachte ontwikkelingen;

Or. en

Amendement 1029
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 113

Ontwerpresolutie Amendement

113. wijst er nogmaals op dat de Unie 
zonder voldoende aanvullende middelen 
in het MFK na 2013 niet in staat zal zijn 
te voldoen aan de bestaande 
beleidsprioriteiten, te weten de prioriteiten 
in verband met Europa 2020 en de nieuwe 
taken die het Verdrag van Lissabon met 
zich meebrengt, en al helemaal niet bij 
machte zou zijn te reageren op 
onverwachte ontwikkelingen;

113. is overtuigd van de noodzaak om de 
bestaande EU-financiering opnieuw te 
bezien, onder andere door de middelen te 
concentreren in het Cohesiefonds en het 
nieuwe Innovatie- en 
Duurzaamheidsfonds, teneinde de vele 
nieuwe uitdagingen het hoofd te kunnen 
bieden waarvoor de EU zich gesteld ziet;

Or. en

Amendement 1030
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 113

Ontwerpresolutie Amendement

113. wijst er nogmaals op dat de Unie 
zonder aanvullende middelen in het MFK 
na 2013 niet in staat zal zijn te voldoen aan 
de bestaande beleidsprioriteiten, te weten 
de prioriteiten in verband met Europa 2020 
en de nieuwe taken die het Verdrag van 
Lissabon met zich meebrengt, en al 

113. wijst er nogmaals op dat de Unie 
zonder een adequate herprioritering van 
de middelen in het MFK na 2013 niet in 
staat zal zijn te voldoen aan de bestaande 
beleidsprioriteiten, te weten de prioriteiten 
in verband met Europa 2020 en de nieuwe 
taken die het Verdrag van Lissabon met 
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helemaal niet bij machte zou zijn te 
reageren op onverwachte ontwikkelingen;

zich meebrengt, en al helemaal niet bij 
machte zou zijn te reageren op 
onverwachte ontwikkelingen;

Or. en

Amendement 1031
Richard Ashworth

Ontwerpresolutie
Paragraaf 113

Ontwerpresolutie Amendement

113. wijst er nogmaals op dat de Unie 
zonder aanvullende middelen in het MFK 
na 2013 niet in staat zal zijn te voldoen aan 
de bestaande beleidsprioriteiten, te weten 
de prioriteiten in verband met Europa 2020 
en de nieuwe taken die het Verdrag van 
Lissabon met zich meebrengt, en al 
helemaal niet bij machte zou zijn te 
reageren op onverwachte ontwikkelingen;

113. wijst er nogmaals op dat de Unie 
zonder voldoende middelen in het MFK na 
2013 niet in staat zal zijn te voldoen aan de 
bestaande beleidsprioriteiten, te weten de 
prioriteiten in verband met Europa 2020 en 
de nieuwe taken die het Verdrag van 
Lissabon met zich meebrengt, en al 
helemaal niet bij machte zou zijn te 
reageren op onverwachte ontwikkelingen;

Or. en

Amendement 1032
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 113

Ontwerpresolutie Amendement

113. wijst er nogmaals op dat de Unie 
zonder aanvullende middelen in het MFK 
na 2013 niet in staat zal zijn te voldoen aan
de bestaande beleidsprioriteiten, te weten 
de prioriteiten in verband met Europa 2020 
en de nieuwe taken die het Verdrag van 
Lissabon met zich meebrengt, en al 
helemaal niet bij machte zou zijn te 
reageren op onverwachte ontwikkelingen;

113. wijst er nogmaals op dat de Unie 
zonder wezenlijke hertoewijzingen binnen 
de begroting of voldoende aanvullende
middelen in het MFK na 2013 niet in staat 
zal zijn te voldoen aan de bestaande 
beleidsprioriteiten, te weten de prioriteiten 
in verband met Europa 2020 en de nieuwe 
taken die het Verdrag van Lissabon met 
zich meebrengt, en al helemaal niet bij 
machte zou zijn te reageren op 
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onverwachte ontwikkelingen;

Or. en

Amendement 1033
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias, namens de ALDE-
Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 114

Ontwerpresolutie Amendement

114. is van mening dat het plafond van 
eigen middelen in de betalingskredieten 
dat de Raad unaniem heeft vastgesteld op 
1,23% van het totale BBI van de lidstaten 
voldoende budgettaire ruimte laat om deze 
uitdagingen aan te gaan en de plafonds 
van het toekomstige MFK 
dienovereenkomstig vast te leggen;

Schrappen

Or. en

Amendement 1034
Bas Eickhout, José Bové, Isabelle Durant, Helga Trüpel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 114

Ontwerpresolutie Amendement

114. is van mening dat het plafond van 
eigen middelen in de betalingskredieten dat 
de Raad unaniem heeft vastgesteld op 
1,23% van het totale BBI van de lidstaten 
voldoende budgettaire ruimte laat om deze 
uitdagingen aan te gaan en de plafonds 
van het toekomstige MFK 
dienovereenkomstig vast te leggen;

114. vindt dat gezamenlijk optreden op 
EU-niveau op veel gebieden meerwaarde 
kan bieden ten opzichte van individueel 
optreden door de 27 lidstaten, met name 
waar het gaat om belangrijke 
investeringen met het oog op het 
verwezenlijken van de EU 2020-doelen op 
het gebied van klimaatverandering, 
energie en vervoersinfrastructuur, of 
kennisgerelateerde investeringen; wijst 
erop dat, indien de EU-begroting zou zijn 
gesitueerd rond het plafond van eigen 
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middelen in de betalingskredieten, dat de 
Raad momenteel unaniem heeft vastgesteld 
op 1,23% van het totale BBI van de 
lidstaten, dit al meer budgettaire ruimte 
zou bieden, maar dat dit nog steeds 
onvoldoende zou zijn om een reëel 
instrument voor Europees economisch 
bestuur te kunnen zijn of om een grote 
bijdrage te kunnen leveren aan de 
investeringen in de EU 2020-strategie op 
EU-niveau;

Or. en

Amendement 1035
Frank Engel, Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 114

Ontwerpresolutie Amendement

114. is van mening dat het plafond van 
eigen middelen in de betalingskredieten dat 
de Raad unaniem heeft vastgesteld op 
1,23% van het totale BBI van de lidstaten 
voldoende budgettaire ruimte laat om deze 
uitdagingen aan te gaan en de plafonds van 
het toekomstige MFK dienovereenkomstig 
vast te leggen;

114. is van mening dat het plafond van 
eigen middelen in de betalingskredieten dat 
de Raad unaniem heeft vastgesteld op 
1,23% van het totale BBI van de lidstaten 
niet voldoende budgettaire ruimte laat om 
deze uitdagingen aan te gaan; benadrukt 
dat de EU-begroting de communautaire 
ambities weerspiegelt en dat EU-
regeringen niet van hogerhand 
bestedingslimieten zouden moeten 
opleggen, maar dat de omvang van de 
begroting daarentegen moet worden 
bepaald op basis van het afgesproken 
beleid en een juiste raming van de 
bijbehorende financiële behoeften;

Or. en

Amendement 1036
Ilda Figueiredo
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 114

Ontwerpresolutie Amendement

114. is van mening dat het plafond van
eigen middelen in de betalingskredieten dat
de Raad unaniem heeft vastgesteld op 
1,23% van het totale BBI van de lidstaten 
voldoende budgettaire ruimte laat om deze 
uitdagingen aan te gaan en de plafonds van 
het toekomstige MFK dienovereenkomstig 
vast te leggen;

114. is van mening dat de eigen middelen 
in de betalingskredieten die de Raad 
unaniem heeft vastgesteld op 1,23% van 
het totale BBI van de lidstaten 
onvoldoende is om deze uitdagingen aan te 
gaan en de plafonds van het toekomstige 
MFK dienovereenkomstig vast te leggen;

Or. pt

Amendement 1037
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin, namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 114

Ontwerpresolutie Amendement

114. is van mening dat het plafond van 
eigen middelen in de betalingskredieten
dat de Raad unaniem heeft vastgesteld op 
1,23% van het totale BBI van de lidstaten 
voldoende budgettaire ruimte laat om deze 
uitdagingen aan te gaan en de plafonds 
van het toekomstige MFK 
dienovereenkomstig vast te leggen;

114. is derhalve van mening dat het MFK 
dienovereenkomstig verhoogd moet 
worden, binnen het plafond van eigen 
middelen dat de Raad unaniem heeft 
vastgesteld op 1,29% van het totale BBI 
van de lidstaten (1,23% in 
betalingskredieten);

Or. en

Amendement 1038
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 114

Ontwerpresolutie Amendement

114. is van mening dat het plafond van 114. is van mening dat het plafond van 
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eigen middelen in de betalingskredieten dat 
de Raad unaniem heeft vastgesteld op 
1,23% van het totale BBI van de lidstaten 
voldoende budgettaire ruimte laat om deze 
uitdagingen aan te gaan en de plafonds van 
het toekomstige MFK dienovereenkomstig 
vast te leggen;

eigen middelen in de betalingskredieten dat 
de Raad unaniem heeft vastgesteld op 
1,23% van het totale BBI van de lidstaten 
ruimschoots voldoende budgettaire ruimte 
laat om deze uitdagingen aan te gaan en de 
plafonds van het toekomstige MFK 
dienovereenkomstig vast te leggen;

Or. en

Amendement 1039
Frank Engel, Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 114 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

114 bis. merkt op dat, hoewel het huidige 
plafond van het MFK ongewijzigd is sinds 
1993, de EU-begroting tussen 1969 en 
2002 is gestegen met 8,2%, terwijl de 
gemiddelde stijging van de nationale 
begrotingen 22,9% bedraagt; benadrukt 
dat het verslag-Mac Dougall al in 1977 
stelde dat de EU-begroting een omvang 
moet hebben van 2% tot 2,5% van het 
BBP van de lidstaten en dat aanvankelijk 
gestreefd moet worden naar 5-7 procent, 
exclusief sociale overdrachten en 
derhalve geen rekening houdend met de 
hertoewijzingsfunctie van de begroting;

Or. en

Amendement 1040
Robert Goebbels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 114 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

114 ter. is evenwel van mening dat dit 
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plafond van 1,23% van het totale BBI van 
de lidstaten slechts een voorlopige grens 
is, en dat naarmate er door de lidstaten 
nieuwe doelstellingen aan de Unie worden 
opgelegd, de middelen van de Unie 
moeten worden aangepast aan de 
gezamenlijk vastgestelde behoeften;

Or. fr

Amendement 1041
Reimer Böge, namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 114 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

114 quater. vraagt de Raad, indien het 
deze benadering niet deelt, om duidelijk 
aan te geven welke van zijn politieke 
prioriteiten of projecten geheel opgegeven 
kunnen worden, ondanks de bewezen 
Europese meerwaarde daarvan;

Or. en

Amendement 1042
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Subtitel "Een afdoende, eenvoudiger en eerlijker stelsel van financiering"

Ontwerpresolutie Amendement

Een afdoende, eenvoudiger en eerlijker 
stelsel van financiering

Een transparanter en eerlijker stelsel van 
financiering

Or. en

Amendement 1043
Bastiaan Belder
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 115

Ontwerpresolutie Amendement

115. wijst er nogmaals op dat 
overeenkomstig het Verdrag van Lissabon 
"de begroting , onverminderd andere 
ontvangsten, volledig uit eigen middelen 
[wordt] gefinancierd"; benadrukt dat de 
wijze waarop het stelsel van eigen 
middelen zich heeft ontwikkeld, waarbij 
werkelijke eigen middelen geleidelijk zijn 
vervangen door nationale bijdragen, een 
onevenredige nadruk legt op de 
nettosaldo's van de lidstaten, waardoor 
het Europees gemeenschappelijk belang 
verwatert; benadrukt dat de ontvangsten 
van de Unie herzien moeten worden om 
deze weer in overeenstemming te brengen 
met de geest van het Verdrag;

Schrappen

Or. en

Amendement 1044
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 115

Ontwerpresolutie Amendement

115. wijst er nogmaals op dat 
overeenkomstig het Verdrag van Lissabon 
"de begroting , onverminderd andere 
ontvangsten, volledig uit eigen middelen 
[wordt] gefinancierd"; benadrukt dat de 
wijze waarop het stelsel van eigen 
middelen zich heeft ontwikkeld, waarbij 
werkelijke eigen middelen geleidelijk zijn 
vervangen door nationale bijdragen, een 
onevenredige nadruk legt op de 
nettosaldo's van de lidstaten, waardoor 
het Europees gemeenschappelijk belang 
verwatert; benadrukt dat de ontvangsten 
van de Unie herzien moeten worden om 

Schrappen
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deze weer in overeenstemming te brengen 
met de geest van het Verdrag;

Or. en

Amendement 1045
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goulard, Giommaria 
Uggias, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 115

Ontwerpresolutie Amendement

115. wijst er nogmaals op dat 
overeenkomstig het Verdrag van Lissabon 
"de begroting , onverminderd andere 
ontvangsten, volledig uit eigen middelen 
[wordt] gefinancierd"; benadrukt dat de 
wijze waarop het stelsel van eigen 
middelen zich heeft ontwikkeld, waarbij 
werkelijke eigen middelen geleidelijk zijn 
vervangen door nationale bijdragen, een 
onevenredige nadruk legt op de 
nettosaldo's van de lidstaten, waardoor het 
Europees gemeenschappelijk belang 
verwatert; benadrukt dat de ontvangsten
van de Unie herzien moeten worden om 
deze weer in overeenstemming te brengen
met de geest van het Verdrag;

115. wijst er nogmaals op dat 
overeenkomstig het Verdrag van Lissabon 
"de begroting , onverminderd andere 
ontvangsten, volledig uit eigen middelen 
[wordt] gefinancierd"; benadrukt dat de 
wijze waarop het stelsel van eigen 
middelen zich heeft ontwikkeld, waarbij 
werkelijke eigen middelen geleidelijk zijn 
vervangen door nationale bijdragen, nadruk 
legt op de nettosaldo's van de lidstaten, 
waardoor het beginsel van 
communautaire solidariteit wordt 
geschonden en het Europees 
gemeenschappelijk belang verwatert; roept 
met klem op tot een grondige hervorming 
van de communautaire middelen,
teneinde de nationale bijdragen volledig te 
vervangen door echt eigen middelen, 
waardoor de financiering van de 
EU-begroting weer in overeenstemming
wordt gebracht met de geest en de eisen 
van het Verdrag en de afschaffing van alle 
kortingen mogelijk gemaakt wordt;

Or. en

Amendement 1046
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, namens de S&D-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 115

Ontwerpresolutie Amendement

115. wijst er nogmaals op dat 
overeenkomstig het Verdrag van Lissabon 
"de begroting , onverminderd andere 
ontvangsten, volledig uit eigen middelen 
[wordt] gefinancierd"; benadrukt dat de 
wijze waarop het stelsel van eigen 
middelen zich heeft ontwikkeld, waarbij 
werkelijke eigen middelen geleidelijk zijn 
vervangen door nationale bijdragen, een 
onevenredige nadruk legt op de 
nettosaldo's van de lidstaten, waardoor het 
Europees gemeenschappelijk belang 
verwatert; benadrukt dat de ontvangsten 
van de Unie herzien moeten worden om 
deze weer in overeenstemming te brengen 
met de geest van het Verdrag;

115. wijst er nogmaals op dat 
overeenkomstig het Verdrag van Lissabon 
"de begroting , onverminderd andere 
ontvangsten, volledig uit eigen middelen 
[wordt] gefinancierd"; benadrukt dat de 
wijze waarop het stelsel van eigen 
middelen zich heeft ontwikkeld, waarbij 
werkelijke eigen middelen geleidelijk zijn 
vervangen door de zogenoemde nationale 
bijdragen, een onevenredige nadruk legt op 
de nettosaldo's van de lidstaten, waardoor 
het Europees gemeenschappelijk belang 
verwatert en de Europese meerwaarde 
grotendeels genegeerd wordt; benadrukt 
dat de ontvangsten van de Unie herzien 
moeten worden om deze weer in 
overeenstemming te brengen met de geest 
van het Verdrag;

Or. en

Amendement 1047
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Ontwerpresolutie
Paragraaf 115

Ontwerpresolutie Amendement

115. wijst er nogmaals op dat 
overeenkomstig het Verdrag van Lissabon 
"de begroting , onverminderd andere 
ontvangsten, volledig uit eigen middelen 
[wordt] gefinancierd"; benadrukt dat de 
wijze waarop het stelsel van eigen 
middelen zich heeft ontwikkeld, waarbij 
werkelijke eigen middelen geleidelijk zijn 
vervangen door nationale bijdragen, een 
onevenredige nadruk legt op de 
nettosaldo's van de lidstaten, waardoor het 
Europees gemeenschappelijk belang 

115. wijst er nogmaals op dat 
overeenkomstig het Verdrag van Lissabon 
"de begroting , onverminderd andere 
ontvangsten, volledig uit eigen middelen 
[wordt] gefinancierd"; benadrukt dat de 
wijze waarop het stelsel van eigen 
middelen zich heeft ontwikkeld, waarbij 
werkelijke eigen middelen geleidelijk zijn 
vervangen door nationale bijdragen, een 
onevenredige nadruk legt op de 
nettosaldo's van de lidstaten, waardoor het 
Europees gemeenschappelijk belang 
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verwatert; benadrukt dat de ontvangsten 
van de Unie herzien moeten worden om 
deze weer in overeenstemming te brengen 
met de geest van het Verdrag;

verwatert; benadrukt dat de ontvangsten 
van de Unie herzien moeten worden om 
deze weer in overeenstemming te brengen 
met de geest van het Verdrag; merkt op dat 
deze feitelijke situatie er in de praktijk toe 
leidt dat de omvang van de 
gemeenschappelijke Europese begroting 
afhankelijk wordt gemaakt van de 
financiële situatie van de lidstaten die hun 
financiën het slechtst beheren of die het 
minste belang hebben bij het Europees 
beleid;

Or. en

Amendement 1048
Frank Engel, Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 115 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

115 bis. merkt op dat een stelsel van 
werkelijke eigen middelen een koppeling 
tot stand zou brengen tussen de 
ingezetenen en de communautaire 
uitgaven; benadrukt dat de invoering van 
een Europees belastingstelsel, waarmee de 
EU-begroting volledig op eigen middelen 
wordt gebaseerd en derhalve budgettair 
zelfstandig wordt, de lidstaten in staat zou 
stellen om hun nationale begrotingen te 
verlagen en de totale belastingdruk voor 
ingezetenen en ondernemingen niet zou 
verzwaren;

Or. en

Amendement 1049
Bas Eickhout, Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 115 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

115 ter. verzoekt derhalve om de 
oprichting van een daadwerkelijk stelsel 
van "eigen middelen" op EU-niveau,
hetgeen bijvoorbeeld, zoals voorgesteld 
door de Commissie, een Europese BTW, 
een Europese koolstofbelasting en/of een 
belasting op financiële transacties kan 
inhouden;

Or. en

Amendement 1050
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 116

Ontwerpresolutie Amendement

116. is van mening dat de herziening als 
hoofddoel heeft om een eerlijker, 
doorzichtiger en eenvoudiger systeem te 
verwezenlijken; benadrukt dat de 
geleidelijke afschaffing van de huidige 
uitzonderingen en correctiemechanismen, 
alsmede de invoering van een of meerdere 
werkelijke bronnen van eigen middelen 
voor de Unie, onontbeerlijk zijn om dit 
doel te bereiken; is van mening dat de 
doelstelling op lange termijn moet zijn dat 
de Unie haar eigen middelen rechtstreeks 
ontvangt, om zo een autonomer en 
transparanter stelsel van financiering te 
kunnen verwezenlijken;

Schrappen

Or. en

Amendement 1051
Marta Andreasen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 116

Ontwerpresolutie Amendement

116. is van mening dat de herziening als 
hoofddoel heeft om een eerlijker, 
doorzichtiger en eenvoudiger systeem te 
verwezenlijken; benadrukt dat de 
geleidelijke afschaffing van de huidige 
uitzonderingen en correctiemechanismen, 
alsmede de invoering van een of meerdere 
werkelijke bronnen van eigen middelen 
voor de Unie, onontbeerlijk zijn om dit 
doel te bereiken; is van mening dat de 
doelstelling op lange termijn moet zijn dat 
de Unie haar eigen middelen rechtstreeks 
ontvangt, om zo een autonomer en 
transparanter stelsel van financiering te 
kunnen verwezenlijken;

Schrappen

Or. en

Amendement 1052
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 116

Ontwerpresolutie Amendement

116. is van mening dat de herziening als 
hoofddoel heeft om een eerlijker, 
doorzichtiger en eenvoudiger systeem te 
verwezenlijken; benadrukt dat de 
geleidelijke afschaffing van de huidige 
uitzonderingen en correctiemechanismen, 
alsmede de invoering van een of meerdere 
werkelijke bronnen van eigen middelen 
voor de Unie, onontbeerlijk zijn om dit 
doel te bereiken; is van mening dat de 
doelstelling op lange termijn moet zijn dat 
de Unie haar eigen middelen rechtstreeks 
ontvangt, om zo een autonomer en 
transparanter stelsel van financiering te 
kunnen verwezenlijken;

116. is van mening dat de herziening als 
hoofddoel heeft om een eerlijker, 
doorzichtiger en eenvoudiger systeem te 
verwezenlijken; benadrukt dat de 
geleidelijke afschaffing van de huidige 
uitzonderingen en correctiemechanismen,
de versterking van de bijdrage van de 
lidstaten met een hoger BBI en een hoger 
inkomen per hoofd van de bevolking en de 
wijziging van de huidige tabellen van de 
bijdragen onontbeerlijk zijn om dit doel te 
bereiken;
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Or. pt

Amendement 1053
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 116

Ontwerpresolutie Amendement

116. is van mening dat de herziening als 
hoofddoel heeft om een eerlijker, 
doorzichtiger en eenvoudiger systeem te 
verwezenlijken; benadrukt dat de 
geleidelijke afschaffing van de huidige 
uitzonderingen en correctiemechanismen, 
alsmede de invoering van een of meerdere 
werkelijke bronnen van eigen middelen 
voor de Unie, onontbeerlijk zijn om dit 
doel te bereiken; is van mening dat de 
doelstelling op lange termijn moet zijn dat 
de Unie haar eigen middelen rechtstreeks 
ontvangt, om zo een autonomer en 
transparanter stelsel van financiering te 
kunnen verwezenlijken;

116. is van mening dat de herziening als 
hoofddoel heeft om een eerlijker, 
doorzichtiger en eenvoudiger systeem te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 1054
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 116

Ontwerpresolutie Amendement

116. is van mening dat de herziening als 
hoofddoel heeft om een eerlijker, 
doorzichtiger en eenvoudiger systeem te 
verwezenlijken; benadrukt dat de 
geleidelijke afschaffing van de huidige 
uitzonderingen en correctiemechanismen, 
alsmede de invoering van een of meerdere 
werkelijke bronnen van eigen middelen 
voor de Unie, onontbeerlijk zijn om dit 

116. is van mening dat de herziening als 
hoofddoel heeft om een eerlijker, 
doorzichtiger en eenvoudiger systeem te 
verwezenlijken;
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doel te bereiken; is van mening dat de 
doelstelling op lange termijn moet zijn dat 
de Unie haar eigen middelen rechtstreeks 
ontvangt, om zo een autonomer en 
transparanter stelsel van financiering te 
kunnen verwezenlijken;

Or. en

Amendement 1055
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 116

Ontwerpresolutie Amendement

116. is van mening dat de herziening als 
hoofddoel heeft om een eerlijker, 
doorzichtiger en eenvoudiger systeem te 
verwezenlijken; benadrukt dat de 
geleidelijke afschaffing van de huidige 
uitzonderingen en correctiemechanismen, 
alsmede de invoering van een of meerdere 
werkelijke bronnen van eigen middelen 
voor de Unie, onontbeerlijk zijn om dit 
doel te bereiken; is van mening dat de 
doelstelling op lange termijn moet zijn dat 
de Unie haar eigen middelen rechtstreeks 
ontvangt, om zo een autonomer en 
transparanter stelsel van financiering te 
kunnen verwezenlijken;

116. is van mening dat de herziening als 
hoofddoel heeft om een eerlijker, 
doorzichtiger en eenvoudiger systeem te 
verwezenlijken; benadrukt dat de 
geleidelijke afschaffing van de huidige 
uitzonderingen en correctiemechanismen, 
alsmede de invoering van een of meerdere 
werkelijke bronnen van eigen middelen 
voor de Unie, onontbeerlijk zijn om dit 
doel te bereiken;

Or. pl

Amendement 1056
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 116

Ontwerpresolutie Amendement

116. is van mening dat de herziening als 116. is van mening dat de herziening als 
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hoofddoel heeft om een eerlijker,
doorzichtiger en eenvoudiger systeem te 
verwezenlijken; benadrukt dat de 
geleidelijke afschaffing van de huidige 
uitzonderingen en correctiemechanismen, 
alsmede de invoering van een of meerdere 
werkelijke bronnen van eigen middelen 
voor de Unie, onontbeerlijk zijn om dit 
doel te bereiken; is van mening dat de 
doelstelling op lange termijn moet zijn dat 
de Unie haar eigen middelen rechtstreeks 
ontvangt, om zo een autonomer en 
transparanter stelsel van financiering te 
kunnen verwezenlijken;

hoofddoel heeft om een eerlijker en
doorzichtiger systeem te verwezenlijken; 
benadrukt dat de invoering van een of 
meerdere werkelijke bronnen van eigen 
middelen voor de Unie een belangrijke 
stap zou kunnen zijn om dit doel te 
bereiken; is van mening dat de doelstelling 
op lange termijn moet zijn dat de Unie 
steeds afhankelijker wordt van haar eigen 
middelen en tegelijkertijd minder 
afhankelijk wordt van de BNI-middelen;

Or. en

Amendement 1057
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 116

Ontwerpresolutie Amendement

116. is van mening dat de herziening als 
hoofddoel heeft om een eerlijker, 
doorzichtiger en eenvoudiger systeem te 
verwezenlijken; benadrukt dat de 
geleidelijke afschaffing van de huidige 
uitzonderingen en correctiemechanismen, 
alsmede de invoering van een of meerdere 
werkelijke bronnen van eigen middelen 
voor de Unie, onontbeerlijk zijn om dit 
doel te bereiken; is van mening dat de 
doelstelling op lange termijn moet zijn dat
de Unie haar eigen middelen rechtstreeks 
ontvangt, om zo een autonomer en 
transparanter stelsel van financiering te 
kunnen verwezenlijken;

116. is van mening dat de herziening als 
hoofddoel heeft om een eerlijker, 
doorzichtiger en eenvoudiger systeem te 
verwezenlijken; benadrukt dat de 
geleidelijke afschaffing van de huidige 
uitzonderingen en correctiemechanismen, 
alsmede de invoering van een of meerdere 
werkelijke bronnen van eigen middelen 
voor de Unie, onontbeerlijk zijn wil de 
Unie ooit de progressieve en veerkrachtige 
begroting krijgen die zij nodig heeft om 
bij te dragen aan anticyclische 
maatregelen ten behoeve van financiële 
stabiliteit en economisch herstel; dringt 
erop aan dat de desbetreffende 
hervormingen de capaciteit van de 
communautaire begroting moeten 
vergroten om zo grootschalige 
schaalvoordelen en kostenbesparingen te 
realiseren door grote uitgavenposten –
zoals het EOF, O&O en energie en 
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transportinfrastructuur – van nationaal 
niveau naar EU-niveau over te zetten, 
waardoor wordt bespaard op geld uit de 
nationale schatkisten; vindt dat de Unie in 
staat moet zijn om haar eigen middelen 
rechtstreeks te ontvangen om zo een meer 
rechtstreekse koppeling met de 
ingezetenen als belastingbetalers tot stand 
te brengen;

Or. en

Amendement 1058
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 116

Ontwerpresolutie Amendement

116. is van mening dat de herziening als 
hoofddoel heeft om een eerlijker, 
doorzichtiger en eenvoudiger systeem te 
verwezenlijken; benadrukt dat de 
geleidelijke afschaffing van de huidige 
uitzonderingen en correctiemechanismen, 
alsmede de invoering van een of meerdere 
werkelijke bronnen van eigen middelen 
voor de Unie, onontbeerlijk zijn om dit 
doel te bereiken; is van mening dat de 
doelstelling op lange termijn moet zijn dat 
de Unie haar eigen middelen rechtstreeks 
ontvangt, om zo een autonomer en 
transparanter stelsel van financiering te 
kunnen verwezenlijken;

116. is van mening dat de herziening als 
hoofddoel heeft om een eerlijker, 
legitiemer, doorzichtiger en eenvoudiger 
systeem te verwezenlijken; benadrukt dat 
de geleidelijke afschaffing van de huidige 
uitzonderingen en correctiemechanismen, 
alsmede de invoering van een of meerdere 
werkelijke bronnen van eigen middelen 
voor de Unie, onontbeerlijk zijn om dit 
doel te bereiken; is van mening dat de 
doelstelling op lange termijn moet zijn dat 
de Unie haar eigen middelen rechtstreeks 
ontvangt, om zo een autonomer en 
transparanter stelsel van financiering te 
kunnen verwezenlijken; is van mening dat 
een bruikbaar instrument zou bestaan uit 
het overhevelen van een deel van de 
nationale BTW naar de EU-begroting, 
hetgeen tevens als een aparte belasting op 
de facturen van ingezetenen zou worden 
vermeld;

Or. en
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Amendement 1059
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin, namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 116

Ontwerpresolutie Amendement

116. is van mening dat de herziening als 
hoofddoel heeft om een eerlijker, 
doorzichtiger en eenvoudiger systeem te 
verwezenlijken; benadrukt dat de 
geleidelijke afschaffing van de huidige 
uitzonderingen en correctiemechanismen, 
alsmede de invoering van een of meerdere 
werkelijke bronnen van eigen middelen 
voor de Unie, onontbeerlijk zijn om dit 
doel te bereiken; is van mening dat de 
doelstelling op lange termijn moet zijn dat 
de Unie haar eigen middelen rechtstreeks 
ontvangt, om zo een autonomer en 
transparanter stelsel van financiering te 
kunnen verwezenlijken;

116. is van mening dat de herziening als 
hoofddoel heeft om een eerlijker en
doorzichtiger systeem te verwezenlijken; 
benadrukt dat de geleidelijke afschaffing 
van de huidige uitzonderingen en 
correctiemechanismen, alsmede de 
invoering van een of meerdere werkelijke 
bronnen van eigen middelen voor de Unie, 
onontbeerlijk zijn om dit doel te bereiken; 
is van mening dat de doelstelling moet zijn 
dat de Unie steeds afhankelijker wordt van
haar eigen middelen en tegelijkertijd 
minder afhankelijk wordt van de BNI-
middelen;

Or. en

Amendement 1060
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goulard, Giommaria 
Uggias, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 116

Ontwerpresolutie Amendement

116. is van mening dat de herziening als 
hoofddoel heeft om een eerlijker, 
doorzichtiger en eenvoudiger systeem te 
verwezenlijken; benadrukt dat de 
geleidelijke afschaffing van de huidige 
uitzonderingen en correctiemechanismen, 
alsmede de invoering van een of meerdere
werkelijke bronnen van eigen middelen 
voor de Unie, onontbeerlijk zijn om dit 
doel te bereiken; is van mening dat de 
doelstelling op lange termijn moet zijn dat 

116. benadrukt dat de geleidelijke 
afschaffing van de huidige uitzonderingen 
en correctiemechanismen, alsmede de 
invoering van werkelijke bronnen van 
eigen middelen voor de Unie, 
onontbeerlijke maatregelen zijn om een 
doorzichtig, eerlijk, legitiem en efficiënt 
Europa tot stand te brengen; is van 
mening dat de doelstelling moet zijn dat de 
Unie haar eigen middelen rechtstreeks 
ontvangt, onafhankelijk van de nationale 
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de Unie haar eigen middelen rechtstreeks 
ontvangt, om zo een autonomer en 
transparanter stelsel van financiering te 
kunnen verwezenlijken;

begrotingen, om zo een autonomer en 
transparanter stelsel van financiering te 
kunnen verwezenlijken;

Or. en

Amendement 1061
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 116

Ontwerpresolutie Amendement

116. is van mening dat de herziening als 
hoofddoel heeft om een eerlijker, 
doorzichtiger en eenvoudiger systeem te 
verwezenlijken; benadrukt dat de 
geleidelijke afschaffing van de huidige 
uitzonderingen en correctiemechanismen, 
alsmede de invoering van een of meerdere 
werkelijke bronnen van eigen middelen 
voor de Unie, onontbeerlijk zijn om dit 
doel te bereiken; is van mening dat de 
doelstelling op lange termijn moet zijn dat 
de Unie haar eigen middelen rechtstreeks 
ontvangt, om zo een autonomer en 
transparanter stelsel van financiering te 
kunnen verwezenlijken;

116. is van mening dat de herziening als 
hoofddoel heeft om een eerlijker, 
doorzichtiger en eenvoudiger systeem te 
verwezenlijken; benadrukt dat de 
geleidelijke afschaffing van de huidige 
uitzonderingen en correctiemechanismen, 
alsmede de invoering van een of meerdere 
werkelijke bronnen van eigen middelen 
voor de Unie, onontbeerlijk zijn om dit 
doel te bereiken; is van mening dat de 
doelstelling op lange termijn moet zijn dat 
de Unie haar eigen middelen rechtstreeks 
ontvangt, om zo een autonomer en 
transparanter stelsel van financiering te 
kunnen verwezenlijken; onderstreept dat 
de lidstaten moeten beslissen over de 
invoering van nieuwe eigen middelen, de 
Commissie mag dit niet alleen doen; 
dringt erop aan veilig te stellen dat de 
belastingdruk voor belasting- en 
heffingplichtingen niet op 
ongecoördineerde wijze wordt verhoogd, 
waardoor de belastingdruk te hoog wordt, 
het concurrentievermogen afneemt en de 
transparantie verslechtert;

Or. de
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Amendement 1062
Louis Michel, Charles Goerens

Ontwerpresolutie
Paragraaf 116

Ontwerpresolutie Amendement

116. is van mening dat de herziening als 
hoofddoel heeft om een eerlijker, 
doorzichtiger en eenvoudiger systeem te 
verwezenlijken; benadrukt dat de 
geleidelijke afschaffing van de huidige 
uitzonderingen en correctiemechanismen, 
alsmede de invoering van een of meerdere 
werkelijke bronnen van eigen middelen 
voor de Unie, onontbeerlijk zijn om dit 
doel te bereiken; is van mening dat de 
doelstelling op lange termijn moet zijn dat 
de Unie haar eigen middelen rechtstreeks 
ontvangt, om zo een autonomer en 
transparanter stelsel van financiering te 
kunnen verwezenlijken;

116. is van mening dat de herziening als 
hoofddoel heeft om een eerlijker, 
doorzichtiger en eenvoudiger systeem te 
verwezenlijken; benadrukt dat de 
geleidelijke afschaffing van de huidige 
uitzonderingen en correctiemechanismen, 
alsmede de invoering van een of meerdere 
werkelijke bronnen van eigen middelen 
voor de Unie, onontbeerlijk zijn om dit 
doel te bereiken; is van mening dat de 
doelstelling moet zijn dat de Unie haar 
eigen middelen rechtstreeks ontvangt, om 
zo een autonomer en transparanter stelsel 
van financiering te kunnen verwezenlijken;

Or. fr

Amendement 1063
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 116

Ontwerpresolutie Amendement

116. is van mening dat de herziening als 
hoofddoel heeft om een eerlijker, 
doorzichtiger en eenvoudiger systeem te 
verwezenlijken; benadrukt dat de 
geleidelijke afschaffing van de huidige 
uitzonderingen en correctiemechanismen, 
alsmede de invoering van een of meerdere 
werkelijke bronnen van eigen middelen 
voor de Unie, onontbeerlijk zijn om dit 
doel te bereiken; is van mening dat de 
doelstelling op lange termijn moet zijn dat 
de Unie haar eigen middelen rechtstreeks 

116. is van mening dat de herziening als 
hoofddoel heeft om een eerlijker, 
doorzichtiger en eenvoudiger systeem te 
verwezenlijken; benadrukt dat de 
afschaffing van de huidige uitzonderingen 
en correctiemechanismen, terwijl de BNI-
middelen gehandhaafd blijven om de 
solidariteit te onderstrepen, alsmede de 
invoering van een of meerdere werkelijke 
nieuwe bronnen van eigen middelen voor 
de Unie, onontbeerlijk zijn om dit doel te 
bereiken; is van mening dat de doelstelling 
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ontvangt, om zo een autonomer en 
transparanter stelsel van financiering te 
kunnen verwezenlijken;

op lange termijn moet zijn dat de Unie haar 
eigen middelen rechtstreeks ontvangt, om 
zo een autonomer en transparanter stelsel 
van financiering te kunnen verwezenlijken;

Or. en

Amendement 1064
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 116

Ontwerpresolutie Amendement

116. is van mening dat de herziening als 
hoofddoel heeft om een eerlijker, 
doorzichtiger en eenvoudiger systeem te 
verwezenlijken; benadrukt dat de 
geleidelijke afschaffing van de huidige 
uitzonderingen en correctiemechanismen, 
alsmede de invoering van een of meerdere 
werkelijke bronnen van eigen middelen 
voor de Unie, onontbeerlijk zijn om dit 
doel te bereiken; is van mening dat de 
doelstelling op lange termijn moet zijn dat 
de Unie haar eigen middelen rechtstreeks 
ontvangt, om zo een autonomer en 
transparanter stelsel van financiering te 
kunnen verwezenlijken;

116. is van mening dat de herziening als 
hoofddoel heeft om een eerlijker, 
doorzichtiger en eenvoudiger systeem te 
verwezenlijken; benadrukt dat de 
afschaffing van de huidige uitzonderingen 
en correctiemechanismen, alsmede de 
invoering van een of meerdere werkelijke 
bronnen van eigen middelen voor de Unie, 
onontbeerlijk zijn om dit doel te bereiken;
is van mening dat de doelstelling op lange 
termijn moet zijn dat de Unie haar eigen 
middelen rechtstreeks ontvangt, om zo een 
autonomer en transparanter stelsel van 
financiering te kunnen verwezenlijken;

Or. en

Amendement 1065
Reimer Böge, Alain Lamassoure, Othmar Karas, namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 116

Ontwerpresolutie Amendement

116. is van mening dat de herziening als 
hoofddoel heeft om een eerlijker, 
doorzichtiger en eenvoudiger systeem te 

116. is van mening dat de herziening als 
hoofddoel heeft om een eerlijker, 
doorzichtiger en eenvoudiger systeem te 
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verwezenlijken; benadrukt dat de 
geleidelijke afschaffing van de huidige 
uitzonderingen en correctiemechanismen, 
alsmede de invoering van een of meerdere 
werkelijke bronnen van eigen middelen 
voor de Unie, onontbeerlijk zijn om dit 
doel te bereiken; is van mening dat de 
doelstelling op lange termijn moet zijn dat 
de Unie haar eigen middelen rechtstreeks 
ontvangt, om zo een autonomer en
transparanter stelsel van financiering te 
kunnen verwezenlijken;

verwezenlijken; benadrukt dat de 
geleidelijke afschaffing van de huidige 
uitzonderingen en correctiemechanismen, 
alsmede de invoering van een of meerdere 
werkelijke bronnen van eigen middelen 
voor de Unie, onontbeerlijk zijn om dit 
doel te bereiken; is van mening dat de 
doelstelling op lange termijn moet zijn dat 
de Unie haar eigen middelen rechtstreeks 
ontvangt, om zo een eenvoudiger, 
autonomer, transparanter en 
rechtvaardiger stelsel van financiering te 
kunnen verwezenlijken, dat inzichtelijker 
is voor de bevolking; herinnert aan zijn 
standpunt dat een stelsel van eigen 
middelen moet zijn gebaseerd op criteria 
die zoveel mogelijk het vermogen van de 
lidstaten om bij te dragen tot uitdrukking 
brengen en onafhankelijk moet zijn van 
nationale overdrachten;

Or. en

Amendement 1066
Giovanni La Via

Ontwerpresolutie
Paragraaf 116

Ontwerpresolutie Amendement

116. is van mening dat de herziening als 
hoofddoel heeft om een eerlijker, 
doorzichtiger en eenvoudiger systeem te 
verwezenlijken; benadrukt dat de 
geleidelijke afschaffing van de huidige 
uitzonderingen en correctiemechanismen, 
alsmede de invoering van een of meerdere 
werkelijke bronnen van eigen middelen 
voor de Unie, onontbeerlijk zijn om dit 
doel te bereiken; is van mening dat de 
doelstelling op lange termijn moet zijn dat 
de Unie haar eigen middelen rechtstreeks 
ontvangt, om zo een autonomer en 
transparanter stelsel van financiering te 
kunnen verwezenlijken;

116. is van mening dat de herziening als 
hoofddoel heeft om een eerlijker, 
doorzichtiger en eenvoudiger systeem te 
verwezenlijken; benadrukt dat het 
overwinnen van de huidige uitzonderingen 
en correctiemechanismen, alsmede de 
invoering van een of meerdere werkelijke 
bronnen van eigen middelen voor de Unie, 
onontbeerlijk zijn om dit doel te bereiken; 
is van mening dat de doelstelling op lange 
termijn moet zijn dat de Unie haar eigen 
middelen rechtstreeks ontvangt, om zo een 
autonomer en transparanter stelsel van 
financiering te kunnen verwezenlijken;
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Or. en

Amendement 1067
James Elles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 116 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

116 bis. merkt op dat verschillende 
lidstaten in het afgelopen decennium te 
maken hebben gehad met een negatief 
saldo, hetgeen de redelijkheid van het 
stelsel van eigen middelen in twijfel trekt; 
vindt dat een permanent 
correctiemechanisme moet worden 
geïntroduceerd wanneer geen enkele 
lidstaat verplicht is om een nettobijdrage 
van meer dan 0,25% van zijn BNP te 
betalen;

Or. en

Amendement 1068
Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 116 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

116 ter. merkt echter op dat de invoering 
van een nieuwe bron van eigen middelen 
het risico inhoudt dat op korte termijn 
ongelijkheid in de inkomsten ontstaat 
tussen de lidstaten, hetgeen alleen 
aangepakt kan worden door een uniform 
en transparant correctiemechanisme dat 
geldt voor alle lidstaten;

Or. en
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Amendement 1069
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 117

Ontwerpresolutie Amendement

117. benadrukt dat een hervorming van 
het stelsel van eigen middelen geen 
betrekking heeft op de omvang van de 
EU-begroting, maar op het vinden van 
een doeltreffender mix van middelen ter 
financiering van de overeengekomen 
beleidsvormen en doelstellingen van de 
EU; is van mening dat het nieuwe stelsel 
de belastingdruk voor de burgers niet mag 
verhogen en de druk op de staatskassen 
zal verlagen;

Schrappen

Or. pt

Amendement 1070
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 117

Ontwerpresolutie Amendement

117. benadrukt dat een hervorming van het 
stelsel van eigen middelen geen betrekking 
heeft op de omvang van de EU-begroting, 
maar op het vinden van een 
doeltreffender mix van middelen ter 
financiering van de overeengekomen 
beleidsvormen en doelstellingen van de 
EU; is van mening dat het nieuwe stelsel 
de belastingdruk voor de burgers niet mag 
verhogen en de druk op de staatskassen zal 
verlagen;

117. benadrukt dat een hervorming van het 
stelsel van eigen middelen betrekking heeft 
op de omvang van de EU-begroting ter 
financiering van de overeengekomen 
beleidsvormen en doelstellingen van de 
EU; is van mening dat het nieuwe stelsel 
de belastingdruk voor de burgers niet mag 
verhogen en de druk op de staatskassen zal 
verlagen;

Or. en



PE462.732v04-00 130/144 AM\865598NL.doc

NL

Amendement 1071
Bas Eickhout, Helga Trüpel, Isabelle Durant

Ontwerpresolutie
Paragraaf 117

Ontwerpresolutie Amendement

117. benadrukt dat een hervorming van het 
stelsel van eigen middelen geen betrekking 
heeft op de omvang van de EU-begroting, 
maar op het vinden van een doeltreffender 
mix van middelen ter financiering van de 
overeengekomen beleidsvormen en 
doelstellingen van de EU; is van mening
dat het nieuwe stelsel de belastingdruk 
voor de burgers niet mag verhogen en de 
druk op de staatskassen zal verlagen;

117. benadrukt dat een hervorming van het 
stelsel van eigen middelen als zodanig
geen betrekking heeft op de omvang van de 
EU-begroting, maar op het vinden van een 
doeltreffender mix van middelen ter 
financiering van de overeengekomen 
beleidsvormen en doelstellingen van de 
EU; wijst erop dat de invoering van een 
nieuw stelsel, waarbij alle andere factoren 
gelijk blijven, de algehele belastingdruk 
voor de burgers niet verhoogt en de druk 
op de staatskassen verlaagt; pleit voor het 
gebruik maken van nieuwe mogelijke 
inkomstenbronnen, zoals een belasting op 
financiële transacties, inkomsten uit de 
veiling van ETS-certificaten, een deel van 
de BTW, vennootschaps-, koolstof- en/of 
energiebelasting, teneinde de 
investeringen op EU-niveau te verhogen 
en de EU 2020-doelen te realiseren, 
terwijl tegelijkertijd de uitgaven van de 
lidstaten op deze gebieden alsmede hun 
BNI-bijdragen aan de EU-begroting 
worden verlaagd;

Or. en

Amendement 1072
José Bové

Ontwerpresolutie
Paragraaf 117

Ontwerpresolutie Amendement

117. benadrukt dat een hervorming van het 
stelsel van eigen middelen geen betrekking 
heeft op de omvang van de EU-begroting, 

117. benadrukt dat voor een hervorming 
van het stelsel van eigen middelen een 
doeltreffender mix van middelen ter 
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maar op het vinden van een doeltreffender 
mix van middelen ter financiering van de 
overeengekomen beleidsvormen en 
doelstellingen van de EU; is van mening 
dat het nieuwe stelsel de belastingdruk 
voor de burgers niet mag verhogen en de 
druk op de staatskassen zal verlagen;

financiering van de overeengekomen 
beleidsvormen en doelstellingen van de EU 
nodig is; is van mening dat het nieuwe 
stelsel de belastingdruk voor de burgers 
niet mag verhogen, maar gebruik moet 
maken van nieuwe budgettaire middelen 
zoals, bijvoorbeeld, de invoering van een 
Europese belasting op financiële 
transacties, en de druk op de staatskassen 
zal verlagen;

Or. en

Amendement 1073
Frank Engel, Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 117

Ontwerpresolutie Amendement

117. benadrukt dat een hervorming van het 
stelsel van eigen middelen geen betrekking 
heeft op de omvang van de EU-begroting, 
maar op het vinden van een doeltreffender 
mix van middelen ter financiering van de 
overeengekomen beleidsvormen en 
doelstellingen van de EU; is van mening 
dat het nieuwe stelsel de belastingdruk 
voor de burgers niet mag verhogen en de 
druk op de staatskassen zal verlagen;

117. benadrukt dat een hervorming van het 
stelsel van eigen middelen met zich 
meebrengt dat een doeltreffender mix van 
middelen ter financiering van de 
overeengekomen beleidsvormen en 
doelstellingen van de EU wordt gevonden; 
is van mening dat het nieuwe stelsel de 
belastingdruk voor de burgers niet mag 
verhogen en de druk op de staatskassen zal 
verlagen;

Or. en

Amendement 1074
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 117

Ontwerpresolutie Amendement

117. benadrukt dat een hervorming van het 
stelsel van eigen middelen geen betrekking 

117. benadrukt dat een hervorming van het 
stelsel van eigen middelen geen betrekking 
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heeft op de omvang van de EU-begroting, 
maar op het vinden van een doeltreffender 
mix van middelen ter financiering van de 
overeengekomen beleidsvormen en 
doelstellingen van de EU; is van mening 
dat het nieuwe stelsel de belastingdruk 
voor de burgers niet mag verhogen en de 
druk op de staatskassen zal verlagen;

mag hebben op de omvang van de 
EU-begroting, maar moet bestaan uit het 
vinden van een doeltreffender mix van 
middelen ter financiering van de 
overeengekomen beleidsvormen en 
doelstellingen van de EU; is van mening 
dat het nieuwe stelsel de belastingdruk 
voor de burgers niet mag verhogen en de 
druk op de staatskassen moet verlagen;

Or. en

Amendement 1075
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 117

Ontwerpresolutie Amendement

117. benadrukt dat een hervorming van het 
stelsel van eigen middelen geen betrekking 
heeft op de omvang van de EU-begroting, 
maar op het vinden van een doeltreffender 
mix van middelen ter financiering van de 
overeengekomen beleidsvormen en 
doelstellingen van de EU; is van mening 
dat het nieuwe stelsel de belastingdruk 
voor de burgers niet mag verhogen en de 
druk op de staatskassen zal verlagen;

117. benadrukt dat een hervorming van het 
stelsel van eigen middelen geen betrekking 
heeft op de omvang van de EU-begroting, 
maar op het vinden van een doeltreffender 
mix van middelen ter financiering van de 
overeengekomen beleidsvormen en 
doelstellingen van de EU; is van mening 
dat het voorgestelde nieuwe stelsel de 
belastingdruk voor de burgers zal verhogen 
en de druk op de staatskassen niet zal 
verlagen;

Or. en

Amendement 1076
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin, namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 117

Ontwerpresolutie Amendement

117. benadrukt dat een hervorming van het 
stelsel van eigen middelen geen betrekking 

117. benadrukt dat een hervorming van het 
stelsel van eigen middelen geen betrekking 
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heeft op de omvang van de EU-begroting, 
maar op het vinden van een doeltreffender 
mix van middelen ter financiering van de 
overeengekomen beleidsvormen en 
doelstellingen van de EU; is van mening 
dat het nieuwe stelsel de belastingdruk 
voor de burgers niet mag verhogen en de 
druk op de staatskassen zal verlagen;

heeft op de omvang van de EU-begroting, 
maar op het vinden van een doeltreffender 
mix van middelen ter financiering van de 
overeengekomen beleidsvormen en 
doelstellingen van de EU; is van mening 
dat het nieuwe stelsel de belastingdruk 
voor de burgers niet mag verhogen en de 
druk op de staatskassen zal verlagen;
herinnert eraan dat een wijziging van de 
eigen middelen dient te worden ingevoerd 
in overeenstemming met de fiscale 
soevereiniteit van de lidstaten;

Or. en

Amendement 1077
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, namens 
de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 117

Ontwerpresolutie Amendement

117. benadrukt dat een hervorming van het 
stelsel van eigen middelen geen betrekking 
heeft op de omvang van de EU-begroting, 
maar op het vinden van een doeltreffender 
mix van middelen ter financiering van de 
overeengekomen beleidsvormen en 
doelstellingen van de EU; is van mening 
dat het nieuwe stelsel de belastingdruk 
voor de burgers niet mag verhogen en de 
druk op de staatskassen zal verlagen;

117. benadrukt dat een hervorming van het 
stelsel van eigen middelen geen betrekking 
heeft op de omvang van de EU-begroting, 
maar op het vinden van een doeltreffender 
mix van middelen ter financiering van de 
overeengekomen beleidsvormen en 
doelstellingen van de EU; is van mening 
dat het nieuwe stelsel de belastingdruk 
voor de burgers niet mag verhogen, de 
druk op de staatskassen zal verlagen en de 
lidstaten zelfs in staat zou stellen om 
bezuinigingen of hertoewijzingen in hun 
publieke uitgaven door te voeren;

Or. en

Amendement 1078
Frank Engel, Othmar Karas
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 117 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

117 bis. is overtuigd van de noodzaak om 
terug te keren naar een stelsel van 
werkelijke eigen middelen, zoals 
voorgesteld door de verdragen; dringt er 
bij de Commissie op aan om hiervoor 
concrete voorstellen te doen; stelt vast dat 
tijdens de overgang naar een begroting 
waarvan de inkomstenzijde volledig uit 
eigen middelen bestaat, voldoende 
nationale bijdragen in stand gehouden 
moeten worden om de EU in staat te 
stellen noodzakelijke financieringen en 
uitgaven te kunnen realiseren;

Or. en

Amendement 1079
Frank Engel, Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 117 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

117 ter. verlangt dat in het verlengde van 
deze hervormingen alle soorten kortingen 
worden afgeschaft, aangezien de staten 
niet langer een bijdrage leveren uit hun 
eigen fiscale middelen;

Or. en

Amendement 1080

Ontwerpresolutie
Paragraaf 117 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

117 quater. benadrukt dat het Europees 
Parlement het enige parlement is dat 
zeggenschap heeft over de uitgavezijde, 
maar niet over de inkomstenzijde; 
benadrukt derhalve de cruciale noodzaak 
van een democratische hervorming van 
EU-middelen;

Or. en

Amendement 1081
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 118

Ontwerpresolutie Amendement

118. neemt nota van de mogelijke nieuwe 
eigen middelen die de Commissie voorstelt 
in haar mededeling over de evaluatie van 
de begroting; wacht de conclusies af van de
analyse van de gevolgen van deze opties, 
waarbij ook moet worden gekeken naar 
passende inningsmechanismen, met het 
oog op de presentatie door de Commissie 
van een wetgevingsvoorstel uiterlijk op 
1 juli 2011;

118. neemt nota van de mogelijke nieuwe 
eigen middelen die de Commissie voorstelt 
in haar mededeling over de evaluatie van 
de begroting; dringt er bij de Commissie 
op aan bij de plannen voor een nieuw 
stelsel van eigen middelen rekening te 
houden met de resolutie van het Europees 
Parlement van 8 maart 2011 over 
innoverende financiering op mondiaal en 
Europees niveau, waarin wordt gepleit 
voor de invoering van een belasting op 
financiële transacties; wacht de conclusies 
af van de analyse van de gevolgen van 
deze opties, waarbij ook moet worden 
gekeken naar passende 
inningsmechanismen, met het oog op de 
presentatie door de Commissie van een 
wetgevingsvoorstel uiterlijk op 1 juli 2011;

Or. de

Amendement 1082
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin, namens de S&D-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 118

Ontwerpresolutie Amendement

118. neemt nota van de mogelijke nieuwe 
eigen middelen die de Commissie voorstelt 
in haar mededeling over de evaluatie van 
de begroting; wacht de conclusies af van de 
analyse van de gevolgen van deze opties, 
waarbij ook moet worden gekeken naar 
passende inningsmechanismen, met het 
oog op de presentatie door de Commissie 
van een wetgevingsvoorstel uiterlijk op 
1 juli 2011;

118. neemt nota van de mogelijke nieuwe 
eigen middelen die de Commissie voorstelt 
in haar mededeling over de evaluatie van 
de begroting (belastingheffing op de 
financiële sector, veiling uit hoofde van de 
regelingen voor de handel in 
broeikasgasemissierechten, EU-heffing 
met betrekking tot luchttransport, BTW, 
energiebelasting, 
vennootschapsbelasting); verzoekt de 
Commissie om tevens in haar 
haalbaarheidsstudie de verschillende 
mogelijke opties voor een Europese 
belasting op financiële transacties en de 
gevolgen daarvan te onderzoeken, zoals 
eveneens verzocht door de Raad; wacht de 
conclusies af van de analyse van de 
gevolgen van deze opties, waarbij ook 
moet worden gekeken naar passende 
inningsmechanismen, met het oog op de 
presentatie door de Commissie van een 
wetgevingsvoorstel uiterlijk op 1 juli 2011;

Or. en

Amendement 1083
Miguel Portas, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 118

Ontwerpresolutie Amendement

118. neemt nota van de mogelijke nieuwe 
eigen middelen die de Commissie voorstelt 
in haar mededeling over de evaluatie van 
de begroting; wacht de conclusies af van 
de analyse van de gevolgen van deze 
opties, waarbij ook moet worden gekeken 
naar passende inningsmechanismen, met 
het oog op de presentatie door de 

118. neemt nota van de mogelijke nieuwe 
eigen middelen die de Commissie voorstelt 
in haar mededeling over de evaluatie van 
de begroting en die uiterlijk 1 juli 2011 
hun beslag moeten krijgen in een
wetgevingsvoorstel; de Europese Unie 
moet het initiatief nemen om binnen haar 
eigen ruimte een belasting te heffen op 
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Commissie van een wetgevingsvoorstel 
uiterlijk op 1 juli 2011;

financiële transacties en moet 
tegelijkertijd blijven strijden voor een 
wereldwijde belasting; de Europese Unie 
moet ook een voorbeeld stellen op het 
gebied van kapitaalstromen naar 
belastingparadijzen; de opbrengsten 
daarvan moeten de EU-begroting spijzen, 
zodat we de bijdragen uit de nationale 
begrotingen kunnen verlagen, en moeten 
hoofdzakelijk aangewend worden voor de 
ondersteuning van sociale convergentie-
en armoedebestrijdingsprogramma’s in 
Europa en in de hele wereld;

Or. pt

Amendement 1084
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 118 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

118 bis. herinnert eraan dat, zoals 
goedgekeurd in de resolutie van het 
Europees Parlement van 8 maart 2011 
over innoverende financiering op 
mondiaal en Europees niveau, "de 
invoering van een FTT een bijdrage zou 
kunnen leveren aan het aanpakken van 
de uitermate schadelijke handelspatronen 
op de financiële markten, zoals bepaalde 
kortetermijn- en geautomatiseerde HFT-
transacties, en aan het terugdringen van 
speculatie"; herinnert er derhalve aan dat 
de EU de invoering van een FTT op 
mondiaal niveau zou moeten bevorderen 
en de EU, indien dat niet gebeurt, als 
eerste stap een FTT op Europees niveau 
zou moeten invoeren; vindt derhalve dat 
een FTT een substantiële bijdrage van de 
financiële sector aan de kosten van de 
crisis en aan de duurzaamheid van 
openbare financiën kan betekenen en 
tevens gedeeltelijk kan bijdragen aan de 
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financiering van de EU-begroting;

Or. en

Amendement 1085
Sylvie Goulard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 118 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

118 ter. is sterk gekant tegen het huidige 
stelsel van ongebruikte 
betalingskredieten, dat de lidstaten niet 
aanspoort om de Europese kredieten op 
de meest efficiënte wijze te gebruiken; 
stelt derhalve voor om inkomsten uit 
ongebruikte betalingskredieten over te 
hevelen naar de Europese begroting van 
het daaropvolgende jaar en deze toe te 
wijzen aan programma’s die bevorderlijk 
zijn voor de groeistrategie van de Unie 
voor lidstaten die voldoen aan het 
stabiliteits- en groeipact of die 
correctiemaatregelen hebben genomen;

Or. en

Amendement 1086
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias, Ramon Tremosa i 
Balcells, namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 118 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

118 quater. is sterk gekant tegen het 
huidige stelsel van ongebruikte 
betalingskredieten, dat de lidstaten niet 
aanspoort om de Europese kredieten op 
de meest efficiënte wijze te gebruiken; 
stelt derhalve voor om inkomsten uit 
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ongebruikte betalingskredieten over te 
hevelen naar de Europese begroting van 
het daaropvolgende jaar;

Or. en

Amendement 1087
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 120

Ontwerpresolutie Amendement

120. benadrukt de strenge eisen inzake 
meerderheid van stemmen voor zowel het 
Parlement als de Raad en wijst op het 
belang van het volledig naleven het 
Verdrag, dat het Parlement, de Raad en de 
Commissie verplicht om gedurende de 
procedure tot vaststelling van het MFK alle 
maatregelen te treffen die hiervoor nodig 
zijn; is in dit verband ingenomen met de 
toezegging van de voorzitterschappen van 
de Raad7 om de procedure tot vaststelling 
van het komende MFK te doorlopen in een 
geest van openheid en constructieve 
samenwerking met het Parlement;

120. benadrukt de strenge eisen inzake 
meerderheid van stemmen voor zowel het 
Parlement als de Raad en wijst op het 
belang van het volledig naleven het 
Verdrag, dat het Parlement, de Raad en de 
Commissie verplicht om gedurende de 
procedure tot vaststelling van het MFK alle 
maatregelen te treffen die hiervoor nodig 
zijn; is in dit verband ingenomen met de 
toezegging van de voorzitterschappen van 
de Raad om te zorgen voor een open en 
constructieve dialoog en samenwerking 
met het Parlement gedurende de gehele 
procedure tot vaststelling van het komende 
MFK en onderstreept opnieuw zijn 
bereidheid om tijdens dit 
onderhandelingsproces nauw samen te 
werken met de Raad en de Commissie, 
geheel in overeenstemming met de 
bepalingen van het Verdrag van Lissabon;

Or. en

Amendement 1088
Bas Eickhout, Helga Trüpel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 120
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Ontwerpresolutie Amendement

120. benadrukt de strenge eisen inzake 
meerderheid van stemmen voor zowel het 
Parlement als de Raad en wijst op het 
belang van het volledig naleven van het 
Verdrag, dat het Parlement, de Raad en de 
Commissie verplicht om gedurende de 
procedure tot vaststelling van het MFK alle 
maatregelen te treffen die hiervoor nodig 
zijn; is in dit verband ingenomen met de 
toezegging van de voorzitterschappen van 
de Raad1 om de procedure tot vaststelling 
van het komende MFK te doorlopen in een 
geest van openheid en constructieve 
samenwerking met het Parlement;

120. benadrukt de strenge eisen inzake 
meerderheid van stemmen voor zowel het 
Parlement als de Raad en wijst op het 
belang van het volledig naleven van het in 
het Verdrag bepaalde in artikel 315, lid 5 
van het VWEU, dat het Parlement, de Raad 
en de Commissie verplicht om gedurende 
de procedure tot vaststelling van het MFK 
alle maatregelen te treffen die hiervoor 
nodig zijn en voorziet derhalve 
uitdrukkelijk in onderhandelingen tussen 
de instellingen om overeenstemming te 
bereiken over een tekst waarmee het 
Parlement kan instemmen; wijst erop dat, 
uitgezonderd specifieke bepalingen die 
onverenigbaar zijn met het Verdrag van 
Lissabon, het huidige IIA van toepassing 
blijft zolang dit niet wordt geamendeerd, 
vervangen of herzien en dat, indien aan 
het eind van 2013 nog geen MFK is 
aangenomen voor na 2013, de plafonds en 
andere bepalingen die betrekking hebben 
op het jaar 2013 zullen worden verlengd;
is in dit verband ingenomen met de 
toezegging van de voorzitterschappen van 
de Raad[1] om de procedure tot 
vaststelling van het komende MFK te 
doorlopen in een geest van openheid en 
constructieve samenwerking met het 
Parlement;

[1] Brief van minister-president Yves 
Leterme aan voorzitter Buzek, 8 december 
2010.

Or. en

Amendement 1089
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 121
                                               
1 Brief van minister-president Yves Leterme aan Voorzitter Buzek van 8 december 2010.
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Ontwerpresolutie Amendement

121. dringt er derhalve bij de Raad en de 
Commissie op aan het Verdrag na te leven 
en de nodige inspanningen te leveren om 
snel overeenstemming met het Parlement 
te bereiken over een praktische methode 
voor de onderhandelingen over het MFK; 
wijst nogmaals op het verband tussen een 
hervorming van de ontvangsten en een 
hervorming van de uitgaven en verzoekt 
de Raad derhalve de vaste toezegging te 
doen om in het kader van de 
MFK-onderhandelingen overleg te voeren 
over de voorstellen voor nieuwe eigen 
middelen;

Schrappen

Or. en

Amendement 1090
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 121

Ontwerpresolutie Amendement

121. dringt er derhalve bij de Raad en de 
Commissie op aan het Verdrag na te leven 
en de nodige inspanningen te leveren om 
snel overeenstemming met het Parlement te 
bereiken over een praktische methode voor 
de onderhandelingen over het MFK; wijst 
nogmaals op het verband tussen een 
hervorming van de ontvangsten en een 
hervorming van de uitgaven en verzoekt 
de Raad derhalve de vaste toezegging te 
doen om in het kader van de 
MFK-onderhandelingen overleg te voeren 
over de voorstellen voor nieuwe eigen 
middelen;

121. dringt er derhalve bij de Raad en de 
Commissie op aan het Verdrag na te leven 
en de nodige inspanningen te leveren om 
snel overeenstemming met het Parlement te 
bereiken over een praktische methode voor 
de onderhandelingen over het MFK;

Or. en
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Amendement 1091
Reimer Böge, namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 121

Ontwerpresolutie Amendement

121. dringt er derhalve bij de Raad en de 
Commissie op aan het Verdrag na te leven 
en de nodige inspanningen te leveren om 
snel overeenstemming met het Parlement te 
bereiken over een praktische methode voor 
de onderhandelingen over het MFK; wijst 
nogmaals op het verband tussen een 
hervorming van de ontvangsten en een 
hervorming van de uitgaven en verzoekt de 
Raad derhalve de vaste toezegging te doen 
om in het kader van de 
MFK-onderhandelingen overleg te voeren 
over de voorstellen voor nieuwe eigen 
middelen;

121. dringt er derhalve bij de Raad en de 
Commissie op aan het Verdrag na te leven 
en de nodige inspanningen te leveren om 
snel overeenstemming met het Parlement te 
bereiken over een praktische methode voor 
de onderhandelingen over het MFK; 
herinnert eraan dat uitdrukkelijk om deze 
overeenstemming wordt verzocht in 
artikel 312, lid 5 van het VWEU, waarin 
staat dat het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie alle maatregelen 
zullen treffen die nodig zijn om de 
goedkeuring van het MFK mogelijk te 
maken; wijst nogmaals op het verband 
tussen een hervorming van de ontvangsten 
en een hervorming van de uitgaven en 
verzoekt de Raad derhalve de vaste 
toezegging te doen om in het kader van de 
MFK-onderhandelingen overleg te voeren 
over de voorstellen voor nieuwe eigen 
middelen;

Or. en

Amendement 1092
Robert Goebbels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 121

Ontwerpresolutie Amendement

121. dringt er derhalve bij de Raad en de 
Commissie op aan het Verdrag na te leven
en de nodige inspanningen te leveren om 
snel overeenstemming met het Parlement te 
bereiken over een praktische methode voor 
de onderhandelingen over het MFK; wijst 

121. vraagt van de Raad en de Commissie 
dat zij het Verdrag naleven en de nodige 
inspanningen leveren om snel 
overeenstemming met het Parlement te 
bereiken over een praktische methode voor 
de onderhandelingen over het MFK; wijst 
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nogmaals op het verband tussen een 
hervorming van de ontvangsten en een 
hervorming van de uitgaven en verzoekt de 
Raad derhalve de vaste toezegging te doen 
om in het kader van de 
MFK-onderhandelingen overleg te voeren 
over de voorstellen voor nieuwe eigen 
middelen;

nogmaals op het verband tussen een 
hervorming van de ontvangsten en een 
hervorming van de uitgaven en verzoekt de 
Raad derhalve de vaste toezegging te doen 
om in het kader van de 
MFK-onderhandelingen overleg te voeren 
over de voorstellen voor nieuwe eigen 
middelen;

Or. fr

Amendement 1093
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, Andrew 
Duff, namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 121 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

121 bis. stelt voor dat een 
interparlementaire vergadering wordt 
belegd, waarbij de nationale parlementen 
en het Europees Parlement, alsmede de 
Commissie en de Raad aanwezig zijn, 
teneinde uitvoerig te beraadslagen over 
het doel, de reikwijdte en de richting van 
de herziening van het meerjarig financieel 
kader van de Unie en de hervorming van 
het inkomstenstelsel; dringt er bij 
nationale parlementen op aan om naar 
deze vergadering parlementsleden te 
sturen die belast zijn met toezicht op de 
uitgaven en op de begroting;

Or. en

Amendement 1094
Bas Eickhout, Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 121 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

121 ter. verlangt dat ten minste een 
publiek debat over deze kwesties wordt 
gestart op EU-niveau, en wel middels het 
beleggen van een vergadering in de vorm 
van een congres over de toekomstige 
financiering van de Unie, waarbij 
vertegenwoordigers van de drie Europese 
instellingen alsmede nationale 
parlementariërs aanwezig moeten zijn;

Or. en


