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Amendement 1
Marco Valli, Marco Zanni

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de jaarlijkse 
groeianalyse die de Commissie op 28 
november 2014 gepresenteerd heeft, uit 
drie hoofdpijlers bestaat voor 2015 – een 
gecoördineerde stimulans van de 
particuliere investeringen, een 
hernieuwde verbintenis tot structurele 
hervormingen en maatregelen ten behoeve 
van budgettaire verantwoordelijkheid – en 
voor het eerst de nadruk legt op de 
bijdrage van de Europese begroting aan 
de verwezenlijking van deze pijlers;

A. overwegende dat de jaarlijkse 
groeianalyse die de Commissie op 28 
november 2014 gepresenteerd heeft een 
koers blijft volgen die tot nu toe een totale 
mislukking is gebleken omdat de 
prioriteiten liggen bij 
begrotingsconsolidatie, de noodzaak van
structurele hervormingen en het prioritair 
aantrekken van private investeringen;

Or. it

Amendement 2
Marco Valli, Marco Zanni

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat met de vaststelling van 
de verordening betreffende de oprichting 
van het Europees Fonds voor strategische 
investeringen, de start van de operationele 
programma's in het kader van het 
Cohesiefonds, de overdracht van de in 
2014 ongebruikte vastleggingskredieten uit 
de periode 2007-2013 naar 2015, 2016 en 
2017, alsmede de verhoging van de 
voorfinanciering van het Europees initiatief 
voor de jeugd, het afgelopen semester veel 
financiële middelen zijn vrijgemaakt voor 
de in de jaarlijkse groeianalyse 

B. overwegende dat met de vaststelling van 
de verordening betreffende de oprichting 
van het Europees Fonds voor strategische 
investeringen, de start van de operationele 
programma's in het kader van het 
Cohesiefonds, de overdracht van de in 
2014 ongebruikte vastleggingskredieten uit 
de periode 2007-2013 naar 2015, 2016 en 
2017, alsmede de verhoging van de 
voorfinanciering van het Europees initiatief 
voor de jeugd, er in het afgelopen semester
talrijke begrotingswijzigingen hebben 
plaatsgevonden waarvan de gevolgen de 
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vastgestelde doelstellingen; komende maanden ook negatief zouden 
kunnen uitvallen;

Or. it

Amendement 3
Jean-Paul Denanot

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat hiermee aangetoond 
wordt dat de Europese begroting van 
meerwaarde is, maar ook dat aan het 
Europees optreden grenzen gesteld zijn 
door een begroting die geen daadwerkelijk 
eigen middelen omvat, nog steeds uit 
minder dan 1 % van het bbp bestaat, en 
belemmerd wordt door een meerjaarlijks 
kader van 7 jaar;

C. overwegende dat hiermee aangetoond 
wordt dat de Europese begroting van 
meerwaarde is, maar ook dat aan het 
Europees optreden grenzen gesteld zijn 
door een begroting die geen daadwerkelijk 
eigen middelen omvat, nog steeds uit 
minder dan 1 % van het bbp bestaat, en 
belemmerd wordt door een meerjaarlijks 
kader van 7 jaar, en dat deze begroting 
volstrekt onvoldoende is om te voldoen 
aan de verplichtingen van de Unie ten 
aanzien van crises in de landbouw, 
migratiekwesties, steun voor onderzoek, 
economische ontwikkeling en de 
verdieping van een sociaal Europa;

Or. fr

Amendement 4
Marco Valli, Marco Zanni

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat hiermee aangetoond 
wordt dat de Europese begroting van
meerwaarde is, maar ook dat aan het 
Europees optreden grenzen gesteld zijn 
door een begroting die geen daadwerkelijk 
eigen middelen omvat, nog steeds uit 

C. overwegende dat de Europese begroting
echte meerwaarde zou moeten hebben 
door de nadruk  te leggen op prioriteiten 
en acties die werkelijk doeltreffend zijn op 
Europees niveau, met volledige 
inachtneming van het
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minder dan 1 % van het bbp bestaat, en 
belemmerd wordt door een meerjaarlijks 
kader van 7 jaar;

subsidiariteitsbeginsel;

Or. it

Amendement 5
Richard Ashworth

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat hiermee aangetoond 
wordt dat de Europese begroting van 
meerwaarde is, maar ook dat aan het 
Europees optreden grenzen gesteld zijn 
door een begroting die geen daadwerkelijk 
eigen middelen omvat, nog steeds uit 
minder dan 1 % van het bbp bestaat, en 
belemmerd wordt door een meerjaarlijks 
kader van 7 jaar;

C. overwegende dat hiermee aangetoond 
wordt dat de Europese begroting van 
meerwaarde kan zijn, maar dat het
optreden van de lidstaten echter een grote 
rol speelt bij de uitvoering van deze 
maatregelen;

Or. en

Amendement 6
Isabelle Thomas

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat de Raad in zijn 
standpunt over de begroting 2016 de 
vastleggingskredieten met 563,6 miljoen 
EUR verlaagt en de betalingskredieten 
met 1,4 miljard EUR, waarmee hij de 
reële betalingsbehoeften van de EU nog 
maar eens onderschat en ingaat tegen het 
door de Europese Commissie voorgestelde 
plan om de achterstallige facturen te 
betalen;
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Or. fr

Amendement 7
Richard Ashworth

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de presentatie van 
het verslag van de vijf voorzitters "De 
voltooiing van Europa's Economische en 
Monetaire Unie", maar betreurt de 
discrepantie tussen het overeengekomen 
tijdschema voor de uitvoering en de 
hevigheid van de Griekse crisis;

Schrappen

Or. en

Amendement 8
Jean-Paul Denanot

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de presentatie van het 
verslag van de vijf voorzitters "De 
voltooiing van Europa's Economische en 
Monetaire Unie", maar betreurt de 
discrepantie tussen het overeengekomen 
tijdschema voor de uitvoering en de 
hevigheid van de Griekse crisis;

1. is ingenomen met de presentatie van het 
verslag van de vijf voorzitters "De 
voltooiing van Europa's Economische en 
Monetaire Unie", maar betreurt de 
discrepantie tussen het overeengekomen 
tijdschema voor de uitvoering en de 
hevigheid van de Griekse crisis; is ook 
ingenomen met het verslag-Berès over de 
evaluatie van het kader voor economische 
governance, dat door het Parlement is 
aangenomen;

Or. fr
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Amendement 9
Daniele Viotti

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de presentatie van het 
verslag van de vijf voorzitters "De 
voltooiing van Europa's Economische en 
Monetaire Unie", maar betreurt de 
discrepantie tussen het overeengekomen 
tijdschema voor de uitvoering en de
hevigheid van de Griekse crisis;

1. is ingenomen met de presentatie van het 
verslag van de vijf voorzitters "De 
voltooiing van Europa's Economische en 
Monetaire Unie", maar betreurt dat het 
overeengekomen tijdschema voor de 
uitvoering te langzaam is en niet 
beantwoordt aan de roep om 
hervormingen die de Griekse crisis heeft 
teweeggebracht;

Or. en

Amendement 10
Marco Valli, Marco Zanni

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de presentatie van het 
verslag van de vijf voorzitters "De 
voltooiing van Europa's Economische en 
Monetaire Unie", maar betreurt de 
discrepantie tussen het overeengekomen 
tijdschema voor de uitvoering en de
hevigheid van de Griekse crisis;

1. is van mening dat het verslag van de vijf 
voorzitters "De voltooiing van Europa's 
Economische en Monetaire Unie" in de 
tegengestelde richting gaat van wat nodig 
zou zijn, nl. meer vrijheid van handelen
voor de lidstaten om de asymmetrie te 
bestrijden die veroorzaakt wordt door de 
gemeenschappelijke munt en door 
absurde begrotingsregels die het 
economisch herstel en een uitweg uit de 
crisis in de weg staan;

Or. it

Amendement 11
Richard Ashworth
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat de jaarlijkse cyclus van 
coördinatie van het economische en 
budgettaire beleid verband houdt met de 
verantwoordelijkheid van de 
Begrotingscommissie om toezicht te 
houden op de uitvoering van de EU-
begroting; beschouwt het Europees 
semester als een extra middel om de 
begrotingsdiscipline in de EU-uitgaven te 
vergroten;

Or. en

Amendement 12
Marco Valli, Marco Zanni

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is verheugd over de getroffen 
maatregelen om het Europese semester te 
vereenvoudigen en te versterken: het 
opnieuw centraal stellen van de 
prioriteiten, minder documenten en meer 
tijd voor discussie daarover, meer ruimte 
voor de politieke aspecten en meer 
betrokkenheid van de nationale 
overheden;

2. is van mening dat de wijzigingen die in 
het Europees semester zijn aangebracht 
weliswaar verbeteringen zijn, maar er nog 
bij lange na niet voor zorgen dat dit 
instrument nuttig en houdbaar wordt, 
omdat het steunt op een Europees 
economisch bestuur dat absoluut herzien 
moet worden;

Or. it

Amendement 13
Jean-Paul Denanot

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met de voorstellen op het 
gebied van de versterking van de 
parlementaire controle, met name het 
voorstel om de organisatie van het 
Europees Parlement aan te passen aan de 
bijzondere aard van de gemeenschappelijke 
munt;

3. is ingenomen met de voorstellen op het 
gebied van de versterking van de 
parlementaire controle, met name het 
voorstel om de organisatie van het 
Europees Parlement aan te passen aan de 
bijzondere aard van de gemeenschappelijke 
munt, hetgeen absoluut noodzakelijk is 
voor de totstandbrenging van een echte 
economische en monetaire unie;

Or. fr

Amendement 14
Marco Valli, Marco Zanni

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met de voorstellen op het 
gebied van de versterking van de 
parlementaire controle, met name het 
voorstel om de organisatie van het 
Europees Parlement aan te passen aan de
bijzondere aard van de 
gemeenschappelijke munt;

3. is in elk geval ingenomen met de 
voorstellen op het gebied van de 
versterking van de parlementaire controle,
omdat het Parlement het enige legitiem 
gekozen orgaan van de Unie is en de 
enige democratische vertegenwoordiging 
van de Europese burgers;

Or. it

Amendement 15
Richard Ashworth

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met de voorstellen op het
gebied van de versterking van de 
parlementaire controle, met name het
voorstel om de organisatie van het 

3. neemt kennis van het voorstel om een 
grotere controlerende rol weg te leggen 
voor zowel het Europees Parlement, vóór 
de publicatie van de jaarlijkse 
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Europees Parlement aan te passen aan de 
bijzondere aard van de
gemeenschappelijke munt;

groeianalyse, als de nationale 
parlementen, meer in het algemeen met 
betrekking tot het Europees semester;

Or. en

Amendement 16
Richard Ashworth

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat de Commissie inziet 
dat de nationale en regionale overheden 
een beslissende rol spelen wanneer het 
erom gaat de nodige structurele 
hervormingen in gang te zetten, een 
verantwoord begrotingsbeleid te voeren en 
investeringen te stimuleren ter 
ondersteuning van banen en groei;

Or. en

Amendement 17
Richard Ashworth

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. looft de oproep om de 
intergouvernementele instrumenten zoals 
het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie 
en bestuur en het Europees 
stabiliteitsmechanisme, in het primaire 
Unierecht te integreren, hetgeen een 
einde maakt aan het gebrek aan 
democratische legitimiteit;

Schrappen

Or. en
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Amendement 18
Marco Valli, Marco Zanni

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. looft de oproep om de 
intergouvernementele instrumenten zoals
het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie 
en bestuur en het Europees 
stabiliteitsmechanisme, in het primaire 
Unierecht te integreren, hetgeen een einde 
maakt aan het gebrek aan democratische 
legitimiteit;

4. is van oordeel dat het Verdrag inzake 
stabiliteit, coördinatie en bestuur en het 
Europees stabiliteitsmechanisme (Fiscal 
Compact) onwettig is omdat het apert in
strijd is met het primaire Unierecht; 
onderstreept dat voor de goedkeuring 
ervan de standaardprocedure voor 
verdragswijzigingen (art. 48 VEU) 
gevolgd had moeten worden, en verwerpt 
elke maatregel die tot doel heeft op 
kunstmatige wijze deze enige beschikbare 
optie te omzeilen;

Or. it

Amendement 19
Ivan Štefanec

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat alle bestaande regels 
van het stabiliteits- en groeipact moeten 
worden toegepast met het oog op de 
stabiliteit van de overheidsfinanciën; 
onderstreept dat er financiële sancties 
kunnen worden opgelegd als deze regels 
niet worden nageleefd;

Or. en

Amendement 20
Richard Ashworth
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over de mogelijkheden die 
zijn ontstaan om van gedachten te 
wisselen over een mechanisme voor 
begrotingsstabilisering in de eurozone, 
wat de contouren schetst van een 
Europese schatkist; wijst erop dat de 
publicatie van een witboek over dit 
onderwerp, die voor het voorjaar 2017 is 
aangekondigd, samenvalt met de 
tussentijdse herziening van het MFK; 
herinnert in dit verband aan zijn eis dat 
een dergelijke financiering of aanvullend 
instrument integrerend deel uitmaakt van 
het gebied waarover het Parlement zijn 
begrotingscontrole uitstrekt en buiten de 
MFK-plafonds voor de periode 2014-2020 
gefinancierd dient te worden; wijst 
nogmaals op het belang dat het Parlement 
hecht aan de totstandkoming van een 
nieuw stelsel van eigen middelen, die moet 
leiden tot een daadwerkelijke hervorming 
van de financiering van de Unie zonder 
dat de belastingen voor de burgers 
verhoogd worden;

Schrappen

Or. en

Amendement 21
Jean-Paul Denanot

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over de mogelijkheden die 
zijn ontstaan om van gedachten te wisselen 
over een mechanisme voor 
begrotingsstabilisering in de eurozone, wat 
de contouren schetst van een Europese 
schatkist; wijst erop dat de publicatie van 
een witboek over dit onderwerp, die voor 

5. is verheugd over de mogelijkheden die 
zijn ontstaan om van gedachten te wisselen 
over een mechanisme voor 
begrotingsstabilisering in de eurozone, wat 
de contouren schetst van een Europese 
schatkist; wijst erop dat de publicatie van 
een witboek over dit onderwerp, die voor 
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het voorjaar 2017 is aangekondigd, 
samenvalt met de tussentijdse herziening 
van het MFK; herinnert in dit verband aan 
zijn eis dat een dergelijke financiering of 
aanvullend instrument integrerend deel 
uitmaakt van het gebied waarover het 
Parlement zijn begrotingscontrole uitstrekt 
en buiten de MFK-plafonds voor de 
periode 2014-2020 gefinancierd dient te 
worden; wijst nogmaals op het belang dat 
het Parlement hecht aan de totstandkoming 
van een nieuw stelsel van eigen middelen, 
die moet leiden tot een daadwerkelijke 
hervorming van de financiering van de 
Unie zonder dat de belastingen voor de 
burgers verhoogd worden;

het voorjaar 2017 is aangekondigd, 
samenvalt met de tussentijdse herziening 
van het MFK; herinnert in dit verband aan 
zijn eis dat een dergelijke financiering of 
aanvullend instrument integrerend deel 
uitmaakt van het gebied waarover het 
Parlement zijn begrotingscontrole uitstrekt 
en buiten de MFK-plafonds voor de 
periode 2014-2020 gefinancierd dient te 
worden; wijst nogmaals op het belang dat 
het Parlement hecht aan de totstandkoming 
van een nieuw stelsel van eigen middelen, 
die moet leiden tot een daadwerkelijke 
hervorming van de financiering van de 
Unie zonder dat de belastingen voor de 
burgers verhoogd worden, met 
gebruikmaking van andere middelen zoals 
de belasting op financiële transacties, een 
milieubelasting, maar ook een sociale 
belasting, zonder de noodzakelijke 
bestrijding van belastingfraude te 
vergeten;

Or. fr

Amendement 22
Daniele Viotti

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over de mogelijkheden die 
zijn ontstaan om van gedachten te wisselen 
over een mechanisme voor 
begrotingsstabilisering in de eurozone, wat 
de contouren schetst van een Europese 
schatkist; wijst erop dat de publicatie van 
een witboek over dit onderwerp, die voor 
het voorjaar 2017 is aangekondigd, 
samenvalt met de tussentijdse herziening 
van het MFK; herinnert in dit verband aan 
zijn eis dat een dergelijke financiering of 
aanvullend instrument integrerend deel 
uitmaakt van het gebied waarover het 
Parlement zijn begrotingscontrole uitstrekt 

5. is verheugd over de mogelijkheden die 
zijn ontstaan om van gedachten te wisselen 
over een mechanisme voor 
begrotingsstabilisering in de eurozone, wat 
de contouren schetst van een Europese 
schatkist; wijst erop dat de publicatie van 
een witboek over dit onderwerp, die voor 
het voorjaar 2017 is aangekondigd, 
samenvalt met de tussentijdse herziening 
van het MFK; herinnert in dit verband aan 
zijn eis dat een dergelijke financiering of 
aanvullend instrument integrerend deel 
uitmaakt van het gebied waarover het 
Parlement zijn begrotingscontrole uitstrekt 
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en buiten de MFK-plafonds voor de 
periode 2014-2020 gefinancierd dient te 
worden; wijst nogmaals op het belang dat 
het Parlement hecht aan de 
totstandkoming van een nieuw stelsel van 
eigen middelen, die moet leiden tot een 
daadwerkelijke hervorming van de 
financiering van de Unie zonder dat de 
belastingen voor de burgers verhoogd 
worden;

en buiten de MFK-plafonds voor de 
periode 2014-2020 gefinancierd dient te 
worden;

Or. en

Amendement 23
Marco Valli, Marco Zanni

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over de mogelijkheden die 
zijn ontstaan om van gedachten te 
wisselen over een mechanisme voor 
begrotingsstabilisering in de eurozone, wat 
de contouren schetst van een Europese 
schatkist; wijst erop dat de publicatie van 
een witboek over dit onderwerp, die voor 
het voorjaar 2017 is aangekondigd, 
samenvalt met de tussentijdse herziening 
van het MFK; herinnert in dit verband 
aan zijn eis dat een dergelijke 
financiering of aanvullend instrument 
integrerend deel uitmaakt van het gebied 
waarover het Parlement zijn 
begrotingscontrole uitstrekt en buiten de 
MFK-plafonds voor de periode 2014-2020 
gefinancierd dient te worden; wijst 
nogmaals op het belang dat het Parlement 
hecht aan de totstandkoming van een
nieuw stelsel van eigen middelen, die moet 
leiden tot een daadwerkelijke hervorming 
van de financiering van de Unie zonder dat 
de belastingen voor de burgers verhoogd 
worden;

5. verzet zich tegen het creëren van een 
mechanisme voor begrotingsstabilisering in 
de eurozone, wat de contouren schetst van 
een Europese schatkist, op een moment 
waarop duidelijk gebleken is dat de 
gemeenschappelijke munt voor sommige 
landen van de eurozone onhoudbaar is;
wijst daarentegen andermaal op het 
belang van een daadwerkelijke hervorming 
van de financiering van de Unie zonder dat
die op enigerlei wijze tot verhoging van de 
belastingen voor de burgers leidt;

Or. it
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Amendement 24
Aldo Patriciello

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over de mogelijkheden die 
zijn ontstaan om van gedachten te wisselen 
over een mechanisme voor 
begrotingsstabilisering in de eurozone, wat 
de contouren schetst van een Europese 
schatkist; wijst erop dat de publicatie van 
een witboek over dit onderwerp, die voor 
het voorjaar 2017 is aangekondigd, 
samenvalt met de tussentijdse herziening 
van het MFK; herinnert in dit verband aan 
zijn eis dat een dergelijke financiering of 
aanvullend instrument integrerend deel 
uitmaakt van het gebied waarover het 
Parlement zijn begrotingscontrole uitstrekt 
en buiten de MFK-plafonds voor de 
periode 2014-2020 gefinancierd dient te 
worden; wijst nogmaals op het belang dat 
het Parlement hecht aan de totstandkoming 
van een nieuw stelsel van eigen middelen, 
die moet leiden tot een daadwerkelijke 
hervorming van de financiering van de 
Unie zonder dat de belastingen voor de 
burgers verhoogd worden;

5. is verheugd over de mogelijkheden die 
zijn ontstaan om van gedachten te wisselen 
over een mechanisme voor 
begrotingsstabilisering in de eurozone, wat 
de contouren schetst van een Europese 
schatkist; wijst erop dat de publicatie van 
een witboek over dit onderwerp, die voor 
het voorjaar 2017 is aangekondigd, 
samenvalt met de tussentijdse herziening 
van het MFK; herinnert in dit verband aan 
zijn eis dat een dergelijke financiering of 
aanvullend instrument integrerend deel 
uitmaakt van het gebied waarover het 
Parlement zijn begrotingscontrole uitstrekt 
en buiten de MFK-plafonds voor de 
periode 2014-2020 gefinancierd dient te 
worden; wijst nogmaals op het belang dat 
het Parlement hecht aan de totstandkoming 
van een nieuw stelsel van eigen middelen, 
die moet leiden tot een daadwerkelijke 
hervorming van de financiering van de 
Unie zonder dat de belastingen voor de 
burgers verhoogd worden; is voorstander 
van een transparantere en begroting van 
de Unie die gemakkelijker in te zien is;

Or. it

Amendement 25
Daniele Viotti

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herhaalt dat er een nieuw stelsel van 
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eigen middelen nodig is, dat moet leiden 
tot een daadwerkelijke hervorming van de 
financiering van de EU zonder dat de EU-
burgers meer belastingen zouden moeten 
betalen, waardoor een echte band tussen 
de burgers en de Europese overheid zou 
worden gecreëerd; in dit verband kijkt het 
Parlement ernaar uit de voorstellen die de 
Werkgroep op hoog niveau inzake eigen 
middelen volgend jaar zal indienen, te 
onderzoeken en te bespreken;

Or. en

Amendement 26
Ivan Štefanec

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert eraan dat
betalingsachterstanden, die grotendeels 
het gevolg zijn van te lage 
betalingsmaxima en te krappe 
begrotingen, in 2015 nog steeds een 
pijnpunt zijn; vreest dat dit de adequate 
uitvoering van de nieuwe programma's 
van het MFK 2014-2020 verder in gevaar 
zal brengen en in het nadeel zal werken 
van de begunstigden, in het bijzonder 
lokale, regionale en nationale overheden, 
die met economische en sociale 
beperkingen worden geconfronteerd;

Or. en

Amendement 27
Marco Valli, Marco Zanni

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met de vaststelling van de 
verordening betreffende de oprichting van 
het Europees Fonds voor strategische 
investeringen en benadrukt de rol van het 
Parlement bij het tot een minimum 
beperken van de herschikking van de 
middelen van Horizon 2020 en de
Connection Europe-faciliteit;

6. betreurt dat de vaststelling van de 
verordening betreffende de oprichting van 
het Europees Fonds voor strategische 
investeringen negatieve gevolgen kan 
hebben voor Horizon 2020 en de
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen, programma's die door de 
Commissie, de lidstaten en het Europees 
Parlement als prioritair waren 
aangemerkt;

Or. it

Amendement 28
Richard Ashworth

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met de vaststelling van de 
verordening betreffende de oprichting van 
het Europees Fonds voor strategische 
investeringen en benadrukt de rol van het 
Parlement bij het tot een minimum 
beperken van de herschikking van de 
middelen van Horizon 2020 en de 
Connection Europe-faciliteit;

6. is ingenomen met de vaststelling van de 
verordening betreffende de oprichting van 
het Europees Fonds voor strategische 
investeringen, als middel om particuliere 
investeringen te stimuleren, en benadrukt 
de rol van het Parlement bij het tot een 
minimum beperken van de herschikking 
van de middelen van Horizon 2020 en de 
Connection Europe-faciliteit;

Or. en

Amendement 29
Isabelle Thomas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met de vaststelling van de 
verordening betreffende de oprichting van 

6. is ingenomen met de vaststelling van de 
verordening betreffende de oprichting van 



PE567.637v01-00 18/21 AM\1072257NL.doc

NL

het Europees Fonds voor strategische 
investeringen en benadrukt de rol van het 
Parlement bij het tot een minimum 
beperken van de herschikking van de 
middelen van Horizon 2020 en de 
Connection Europe-faciliteit;

het Europees Fonds voor strategische 
investeringen en benadrukt de rol van het 
Parlement bij het tot een minimum 
beperken van de herschikking van de 
middelen van Horizon 2020 en de 
Connection Europe-faciliteit; herhaalt zijn 
verbintenis om de bezuinigingen tijdens 
de jaarlijkse begrotingsprocedure te 
verminderen;

Or. fr

Amendement 30
Richard Ashworth

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. stelt vast dat het Europees Fonds 
voor strategische investeringen nog maar 
net met het financieren van projecten is 
begonnen, en geeft daarom nog niet 
meteen zijn oordeel over de 
doeltreffendheid van deze investeringen;

Or. en

Amendement 31
Richard Ashworth

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. is verheugd over de bijdragen van de 
lidstaten aan het investeringsplan voor 
Europa;

Or. en
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Amendement 32
Aldo Patriciello

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van oordeel dat het succes van dit 
investeringsplan van cruciaal belang is en 
zal dan ook nauwlettend toezien op zijn
uitvoering, met name om deconsolidatie te 
voorkomen van de investeringsuitgaven 
alsook van de overheidsschulden.

7. is van oordeel dat het succes van dit 
investeringsplan van cruciaal belang is en 
zal dan ook nauwlettend toezien op de
uitvoering ervan, met name om
consolidatie van de investeringsuitgaven te 
voorkomen, alsook van de 
overheidsschulden en de eventuele 
obstakels bij de uitvoering ervan als 
gevolg van de interne bureaucratie van 
elke lidstaat;.

Or. it

Amendement 33
Marco Valli, Marco Zanni

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van oordeel dat het succes van dit
investeringsplan van cruciaal belang is en
zal dan ook nauwlettend toezien op zijn
uitvoering, met name om deconsolidatie te 
voorkomen van de investeringsuitgaven 
alsook van de overheidsschulden.

7. is van mening dat het investeringsplan 
van de Commissie, dat  hoofdzakelijk 
gebaseerd is op het aantrekken van 
private investeringen, geen oplossing kan 
bieden voor de huidige economische en
sociale crisis, die eerder vraagt om 
overheidsinvesteringen en rechtstreekse 
interventies van de lidstaten, die echter op 
dit moment onvoldoende vrijheid van
handelen hebben omdat zij het slachtoffer 
zijn van de beperkende Europese regels;

Or. it

Amendement 34
Isabelle Thomas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van oordeel dat het succes van dit 
investeringsplan van cruciaal belang is en 
zal dan ook nauwlettend toezien op zijn 
uitvoering, met name om deconsolidatie te 
voorkomen van de investeringsuitgaven 
alsook van de overheidsschulden.

7. is van oordeel dat het succes van dit 
investeringsplan van cruciaal belang is en 
zal dan ook nauwlettend toezien op zijn 
uitvoering.

Or. fr

Amendement 35
Daniele Viotti

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van oordeel dat het succes van dit 
investeringsplan van cruciaal belang is en 
zal dan ook nauwlettend toezien op zijn
uitvoering, met name om deconsolidatie te 
voorkomen van de investeringsuitgaven 
alsook van de overheidsschulden.

7. is van oordeel dat het succes van dit 
investeringsplan van cruciaal belang is en 
zal dan ook nauwlettend toezien op de
uitvoering ervan, en met name de gevolgen 
voor de begroting;

Or. en

Amendement 36
Richard Ashworth

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. erkent het belang van een 
verantwoord begrotingsbeleid na de crisis 
in Europa, en benadrukt hoe belangrijk 
het is in de EU-begroting discipline aan 
de dag te leggen teneinde de 
overeengekomen maxima voor de 
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vastleggings- en betalingskredieten 
binnen het meerjarig financieel kader 
voor2014-2020 te handhaven. 

Or. en

Amendement 37
Isabelle Thomas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. herinnert eraan dat een tekort op de 
EU-begroting onwettig is en dat de 
begrotingsvoorstellen van de Raad dus 
onoprecht zijn; stelt vast dat de Raad de 
EU-begroting gebruikt als 
aanpassingsvariabele voor de nationale 
begrotingen en dat het consolideren van 
de nationale begrotingen door 
initiatiefnemers van projecten laattijdig te 
betalen, uit economisch en financieel 
oogpunt contraproductief is; meent dat de 
begrotingsinspanningen van de lidstaten 
nauwkeuriger vast te stellen zouden zijn 
als de bijdragen van de lidstaten buiten de 
berekening van het structurele deficit 
werden gehouden.

Or. fr


