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Amendement 1
Nicola Caputo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is zich er tegelijkertijd ten volle van 
bewust dat de beleidsmaatregelen en 
financieringsinstrumenten waar deze 
commissie bevoegd voor is van geringe 
omvang zijn vergeleken met andere 
beleidsmaatregelen en 
financieringsinstrumenten in de rubrieken
2 en 3 en minder aandacht krijgen dan 
andere programma's en fondsen; wijst 
derhalve ten zeerste verdere bezuinigingen 
op de financiële middelen voor deze 
programma's en begrotingslijnen af omdat 
de gevolgen niet te tolereren zouden zijn; 
dringt er bij de lidstaten op aan om met 
name de uitvoering van milieu- en 
klimaatvriendelijke beleidsvormen, acties 
en projecten niet als een belasting te zien, 
maar als een kans om de groei te 
bevorderen;

2. is zich er tegelijkertijd ten volle van 
bewust dat de beleidsmaatregelen en 
financieringsinstrumenten waar deze 
commissie bevoegd voor is van geringe 
omvang zijn vergeleken met andere 
beleidsmaatregelen en 
financieringsinstrumenten in de rubrieken 
2 en 3 en minder aandacht krijgen dan 
andere programma's en fondsen; wijst 
derhalve ten zeerste verdere bezuinigingen 
op de financiële middelen voor deze 
programma's en begrotingslijnen af omdat 
de gevolgen niet te tolereren zouden zijn; 
dringt er bij de lidstaten op aan om met 
name de uitvoering van milieu- en 
klimaatvriendelijke beleidsvormen, acties 
en projecten niet als een belasting te zien, 
maar als een kans om de groei en 
duurzame ontwikkeling te bevorderen; 
benadrukt dat het scheppen van nieuwe 
groene banen en de economische groei 
van de kmo's in de Unie ook het gevolg
zijn van de uitvoering van de 
milieuwetgeving;

Or. it

Amendement 2
Piernicola Pedicini, Marco Zanni, Eleonora Evi, Marco Affronte, Marco Valli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. erkent dat de begrotingen op nationaal 
niveau onder grote druk staan en dat er
gestreefd wordt naar consolidatie; wijst er 

3. betreurt het feit dat de begrotingen op 
nationaal niveau onder grote druk staan en 
dat er grote consolidatie-inspanningen 
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echter op dat de begrotingsautoriteiten 
rekening moeten houden met de 
substantiële Europese toegevoegde waarde 
van de beleidsmaatregelen en 
financieringsinstrumenten waar deze 
commissie bevoegd voor is, wanneer zij 
een besluit nemen over de 
ontwerpbegroting (OB) 2016;

worden geleverd waarom de Unie zelf 
verzoekt; wijst erop dat de 
begrotingsautoriteiten naar behoren
rekening moeten houden met de 
substantiële Europese toegevoegde waarde 
van de beleidsmaatregelen en 
financieringsinstrumenten waar deze 
commissie bevoegd voor is, wanneer zij 
een besluit nemen over de 
ontwerpbegroting (OB) 2016;

Or. it

Amendement 3
Giovanni La Via

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. betreurt het ten zeerste dat de Raad 
bezuinigingen van - naar het zich laat 
aanzien - horizontale aard heeft 
voorgesteld voor een aantal belangrijke 
programma's, in het bijzonder het derde 
programma voor het optreden van de 
Unie op het gebied van gezondheid (2014-
2020), alsook voor begrotingslijnen met 
betrekking tot de veiligheid van 
levensmiddelen en diervoeders, en voor 
begrotingslijnen met betrekking tot de 
preventie van en de voorbereidheid op 
rampen in de Unie; in de context van de 
toetreding van de Unie tot internationale 
verdragen (bijv. het Protocol van 
Nagoya); wijst de door de Raad voor deze 
begrotingslijnen voorgestelde 
bezuinigingen af;

Or. en

Amendement 4
Giovanni La Via
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is in het algemeen van oordeel dat 
de financiële middelen die worden 
toegewezen aan de begrotingslijnen die 
onder de bevoegdheid van deze commissie 
vallen, moeten worden gehandhaafd op 
het niveau van 2015; dringt er, wat betreft 
alle programma's en 
financieringsinstrumenten die onder de 
bevoegdheid van deze commissie vallen, 
derhalve op aan terug te grijpen opde 
oorspronkelijke bedragen zoals 
opgenomen in de ontwerpbegroting;

Or. en

Amendement 5
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert eraan dat Horizon 2020 zal 
bijdragen aan de doelstellingen waar deze 
commissie bevoegd voor is met 
onderzoeksprojecten op het gebied van 
klimaat, gezondheid en milieu; bevestigt 
zijn vaste voornemen om toe te zien op de 
afstemming van de projecten op de 
corresponderende doelstellingen en op de 
voortgang van de uitvoering;

4. herinnert eraan dat Horizon 2020 zal 
bijdragen aan de doelstellingen waar deze 
commissie bevoegd voor is met 
onderzoeksprojecten op het gebied van 
klimaat, gezondheid en milieu; bevestigt 
zijn vaste voornemen om toe te zien op de 
afstemming van de projecten op de 
corresponderende doelstellingen en op de 
voortgang van de uitvoering; bekritiseert 
krachtig de keuze om in dit programma te 
snoeien voor de dekking van de EFSI-
garantie;

Or. it

Amendement 6
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat het zwaartepunt van 
milieuonderzoek en -innovatie gelegen is 
in Horizon 2020's: 
"http://ec.europa.eu/programmes/horizon20
20/en/h2020-section/climate-action-
environment-resource-efficiency-and-raw-
materials", "Klimaatactie, milieu, efficiënt 
gebruik van hulpbronnen en grondstoffen",
met de doelstelling om een grondstof- en 
waterzuinige en 
klimaatveranderingsbestendige economie 
en samenleving tot stand te brengen, 
natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen te 
beschermen en duurzaam te beheren en te 
zorgen voor een duurzame 
grondstoffenvoorziening en duurzaam 
grondstoffengebruik om tegemoet te 
komen aan de behoeften van een 
toenemende wereldbevolking binnen de 
duurzame beperkingen van de natuurlijke 
hulpbronnen en ecosystemen;

5. benadrukt in verband hiermee dat het 
zwaartepunt van milieuonderzoek en -
innovatie gelegen is in Horizon 2020's: 
"http://ec.europa.eu/programmes/horizon20
20/en/h2020-section/climate-action-
environment-resource-efficiency-and-raw-
materials", "Klimaatactie, milieu, efficiënt 
gebruik van hulpbronnen en grondstoffen",
een van de begrotingslijnen die getroffen 
is door de besparingen voor het EFSI; 
herinnert eraan dat deze actie als 
doelstelling heeft om een grondstof- en 
waterzuinige en 
klimaatveranderingsbestendige economie 
en samenleving tot stand te brengen, 
natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen te 
beschermen en duurzaam te beheren en te 
zorgen voor een duurzame 
grondstoffenvoorziening en duurzaam 
grondstoffengebruik om tegemoet te 
komen aan de behoeften van een 
toenemende wereldbevolking binnen de 
duurzame beperkingen van de natuurlijke 
hulpbronnen en ecosystemen;

Or. it

Amendement 7
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat de ontwerpbegroting van 
de EU voor 2016 voorziet in
153,5 miljard EUR aan 
vastleggingskredieten (inclusief 
4,5 miljard EUR geherprogrammeerd van 
2014) en 143,5 miljard EUR aan 

6. merkt op dat de ontwerpbegroting van 
de EU voor 2016 voorziet in
153,5 miljard EUR aan 
vastleggingskredieten (inclusief 
4,5 miljard EUR geherprogrammeerd van 
2014) en 143,5 miljard EUR aan 
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betalingskredieten; wijst erop dat, zonder 
rekening te houden met de 
herprogrammering in 2015 en 2016, dit 
overeenkomt met een stijging van +2,4 % 
voor de vastleggingskredieten en van +1,6 
% voor de betalingskredieten ten opzichte 
van de begroting 2015; benadrukt dat 
deze globaal genomen lichte verhogingen, 
overeenkomstig de krijtlijnen van het 
MFK en met inflatiecorrectie, in reële 
cijfers nauwelijks een verhoging 
inhouden, wat betekent dat doelmatigheid 
en doeltreffendheid van de uitgaven 
uitermate belangrijk zijn;

betalingskredieten; onderstreept het feit 
dat op deze manier het verschil tussen 
vastleggingen en betalingen nog wordt 
vergroot, zodat het moeilijk wordt om snel 
een concrete oplossing te vinden voor het 
probleem van ontbrekende en verlate 
betalingen, dat nu al een aantal jaren 
aansleept;

Or. it

Amendement 8
Giovanni La Via

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt er bij de Raad op aan om af te 
zien van bezuinigen op de 
beleidsmaatregelen en de 
financieringsinstrumenten die onder de 
bevoegdheid van deze commissie vallen;

Schrappen

Or. en

Amendement 9
Nicola Caputo

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. wijst op het essentiële belang van de 
investeringen in onderzoek en innovatie op 
verschillende gebieden die onder de 
bevoegdheid van deze commissie vallen en 

12. wijst op het essentiële belang van de 
investeringen in onderzoek en innovatie op 
verschillende gebieden die onder de 
bevoegdheid van deze commissie vallen en 
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benadrukt dat de begroting 2016 op 
passende wijze moet weerspiegelen dat 
dergelijke investeringen van prioritair 
belang zijn;

benadrukt dat de begroting 2016 op 
passende wijze moet weerspiegelen dat 
dergelijke investeringen van prioritair 
belang zijn; brengt in herinnering dat de 
duurzame groei en het innoverende 
vermogen van de Europese kmo's de 
belangrijkste concurrentievoordelen zijn 
waarover de Unie op de wereldmarkten 
beschikt;

Or. it

Amendement 10
Valentinas Mazuronis

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. herinnert met name aan de zeer 
substantiële toegevoegde waarde van de 
Unie aan het medisch onderzoek (o.a. 
onderzoek naar pediatrische en 
weesgeneesmiddelen) en aan de bestrijding 
van grensoverschrijdende bedreigingen van 
de gezondheid; betreurt tegen deze 
achtergrond ten zeerste dat het 
volksgezondheidprogramma, met een 
totaalbedrag aan vastleggingskredieten van 
slechts 62,2 miljoen EUR, wat evenals in 
vorige jaren, neerkomt op slechts 0,04% 
van de vastleggingskredieten in de OB 
2016, niet volledig het belang van 
gezondheid weerspiegelt als iets wat van 
zichzelf waardevol is en als een 
voorwaarde om groei te stimuleren;

13. herinnert met name aan de zeer 
substantiële toegevoegde waarde van de 
Unie aan het medisch onderzoek (o.a. 
onderzoek naar pediatrische en 
weesgeneesmiddelen) en aan de bestrijding 
van grensoverschrijdende bedreigingen van 
de gezondheid, zoals Ebola; dringt er met 
klem op aan ervoor te zorgen dat de 
bezuinigingen op de begroting van 
Horizon 2020 geen negatieve uitwerking 
hebben op de financiering van de nieuwe 
EU-onderzoeksprojecten met betrekking 
tot Ebola-vaccins en -diagnostiek; betreurt 
tegen deze achtergrond ten zeerste dat het 
volksgezondheidprogramma, met een 
totaalbedrag aan vastleggingskredieten van 
slechts 62,2 miljoen EUR, wat evenals in 
vorige jaren, neerkomt op slechts 0,04% 
van de vastleggingskredieten in de OB 
2016, niet volledig het belang van 
gezondheid weerspiegelt als iets wat van 
zichzelf waardevol is en als een 
voorwaarde om groei te stimuleren; 
verzoekt de Raad nog eens opnieuw te 
kijken naar de verdere 
begrotingsbezuinigingen die het met 
betrekking tot dit programma heeft 
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voorgesteld;

Or. en

Amendement 11
Valentinas Mazuronis

Ontwerpadvies
Paragraaf 14

Ontwerpadvies Amendement

14. benadrukt dat de Unie de strengste 
normen voor voedselveiligheid ter wereld 
heeft; betreurt ook ten zeerste dat het 
voedsel- en diervoederprogramma, met een 
totaalbedrag aan vastleggingskredieten van 
slechts 264,1 miljoen EUR, wat neerkomt 
op slechts 0,17% van de 
vastleggingskredieten in de OB 2016, niet 
volledig het belang van voedsel- en 
diervoederveiligheid in de Unie 
weerspiegelt;

14. benadrukt dat de Unie de strengste 
normen voor voedselveiligheid ter wereld 
heeft; onderstreept het belang van het 
bevorderen van gezond en veilig voedsel 
als een middel om onnodige 
gezondheidsuitgaven te voorkomen en de 
lidstaten te helpen bij het verbeteren van 
de houdbaarheid op de lange termijn van 
hun gezondheidsstelsels; betreurt ook ten 
zeerste dat het voedsel- en 
diervoederprogramma, met een 
totaalbedrag aan vastleggingskredieten van 
slechts 264,1 miljoen EUR, wat neerkomt 
op slechts 0,17% van de 
vastleggingskredieten in de OB 2016 en 
door de Raad voorgestelde verdere 
bezuinigingen, niet volledig het belang van 
voedsel- en diervoederveiligheid in de 
Unie weerspiegelt;

Or. en

Amendement 12
Tibor Szanyi

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

14 bis. verzoekt de Commissie in bilaterale 
handelsovereenkomsten de strenge 
normen inzake voedselveiligheid te 
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vrijwaren;

Or. en

Amendement 13
Giovanni La Via

Ontwerpadvies
Paragraaf 15

Ontwerpadvies Amendement

15. herinnert eraan dat het 
Uniemechanisme voor civiele 
bescherming de hoeksteen vormt van de 
solidariteit in de Unie; herinnert eraan dat 
de primaire verantwoordelijkheid voor de 
bescherming van de bevolking, alsmede 
van het milieu en de eigendommen, 
inclusief het cultureel erfgoed, gelegen is 
bij de lidstaten; benadrukt dat de Unie 
een "faciliterende rol" speelt om de acties 
van de lidstaten om rampen te 
voorkomen, er voorbereidingen voor te 
treffen of erop te reageren te steunen, 
coördineren of aan te vullen; is verheugd 
dat de vastleggingskredieten voor dit 
programma licht zijn gestegen;

15. herinnert eraan dat het Uniemechanisme 
voor civiele bescherming de hoeksteen 
vormt van de solidariteit in de Unie; 
herinnert eraan dat de primaire 
verantwoordelijkheid voor de bescherming 
van de bevolking, alsmede van het milieu en 
de eigendommen, inclusief het cultureel 
erfgoed, gelegen is bij de lidstaten; 
benadrukt dat de Unie een "faciliterende rol" 
speelt om de acties van de lidstaten om 
rampen te voorkomen, er voorbereidingen 
voor te treffen of erop te reageren te steunen, 
coördineren of aan te vullen; is verheugd dat 
de door de Commissie voorgestelde 
vastleggingskredieten voor dit programma 
licht zijn gestegen, maar betreurt het ten 
zeerste dat de Raad heeft voorgesteld de 
financiële middelen op deze begrotingslijn 
te verlagen;

Or. en

Amendement 14
Tibor Szanyi

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

15 bis. verzoekt de lidstaten voor passende 
milieu-inspecties te zorgen, teneinde het 
risico van milieurampen te reduceren;
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Or. en

Amendement 15
Giovanni La Via

Ontwerpadvies
Paragraaf 22

Ontwerpadvies Amendement

22. dringt er bij de Commissie op aan een 
follow-up procedure op te zetten om het 
Parlement op de hoogte te houden van de 
vooruitgang en uitvoeringsgraad van de 
PP's en VA's.

22. neemt nota van de resultaten van de 
voorafgaande beoordeling door de 
Commissie van de tenuitvoerlegbaarheid 
van de PP's die door leden van ENVI zijn 
voorgesteld en die in het algemeen een 
weerspiegeling vormen van de prioriteiten 
van ENVI op de gebieden milieu en 
gezondheid; verzoekt de Commissie een 
follow-up procedure op te zetten om het 
Parlement op de hoogte te houden van de 
vooruitgang en uitvoeringsgraad van de 
PP's en VA's.

Or. en

Amendement 16
Karin Kadenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

22 bis. onderstreept dat de financieel-
economische crisis en de harde 
bezuinigingsmaatregelen van de lidstaten, 
resulterend in geringere 
belastinginkomsten en lagere 
begrotingen, tot minder financiële 
middelen voor de volksgezondheid hebben 
geleid en dat de ongelijkheid in de EU op 
het gebied van gezondheid een 
aanzienlijke belasting voor de lidstaten en 
hun gezondheidsstelsels vormt, en roept er 
derhalve toe op de financiering van 
gecoördineerde publieke 
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preventiemaatregelen op dit gebied te 
verbeteren.

Or. de

Amendement 17
Karin Kadenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 22 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

22 ter. onderstreept dat een ecologisch 
duurzame landbouw, die de natuurlijke 
hulpbronnen verstandig gebruikt, voor 
onze voedingsmiddelenproductie 
essentieel is en eist meer steun voor 
milieu- en diervriendelijke 
productiemethoden.

Or. de


