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Ontwerpresolutie Amendement 

5. is evenwel van oordeel dat het gezien de 

moeilijke economische situatie in de Unie 

belangrijker is dan ooit om voor een 

behoorlijke uitvoering van de EU-

begroting en een goede besteding en een 

optimaal gebruik van de communautaire 

middelen te zorgen; 

5. is evenwel van oordeel dat het gezien de 

moeilijke economische situatie in de Unie 

belangrijker is dan ooit om voor een 

behoorlijke uitvoering van de EU-

begroting en een goede besteding en een 

optimaal gebruik van de communautaire 

middelen te zorgen; is van mening dat een 

grondige herziening moet plaatsvinden 

van lijnen met een constant lage 

benutting of met problemen bij de 

tenuitvoerlegging;   

Or. en 
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Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. kant zich derhalve tegen pogingen om 

begrotingskredieten die een rol spelen bij 

het bereiken van de kerndoelen en zeven 

kerninitiatieven van de Europa 2020-

strategie te beperken of te verminderen; 

merkt op dat dergelijke pogingen 

averechts zouden werken en 

waarschijnlijk zouden leiden tot het 

mislukken van Europa 2020, net als het 

geval was met de Lissabon-strategie; is 

van oordeel dat de Europa 2020-strategie 

alleen geloofwaardig kan zijn als deze 

adequaat wordt gefinancierd, en herinnert 

eraan dat het EP dit belangrijke politieke 

aandachtspunt vele malen aan de orde heeft 

gesteld; herhaalt zijn nadrukkelijke 

verzoek aan de Commissie om de 

budgettaire dimensie van de 

kerninitiatieven te verduidelijken en het 

Parlement mee te delen welke 

begrotingsmiddelen noodzakelijk zijn voor 

de uitvoering van de Europa 2020-

strategie; 

8. is van mening dat de financiering voor 

de Europa 2020-strategie voor 2012 niet 

mag worden verhoogd, tenzij dit gepaard 

gaat met besparingen elders op de 

begroting; is van oordeel dat de Europa 

2020-strategie alleen geloofwaardig kan 

zijn als deze adequaat wordt gefinancierd, 

en herinnert eraan dat het EP dit 

belangrijke politieke aandachtspunt vele 

malen aan de orde heeft gesteld; herhaalt 

zijn nadrukkelijke verzoek aan de 

Commissie om de budgettaire dimensie 

van de kerninitiatieven te verduidelijken en 

het Parlement mee te delen welke 

begrotingsmiddelen noodzakelijk zijn voor 

de uitvoering van de Europa 2020-

strategie; 

Or. en 
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Ontwerpresolutie Amendement 

9. benadrukt dat begrotingsmaatregelen 

niet de enige factor zijn die van betekenis 

is voor de verwezenlijking van de 

doelstellingen van de Europa 2020-

strategie, maar dat 

begrotingsinspanningen aangevuld 

moeten worden met concrete voorstellen 

voor vereenvoudiging, teneinde een 

klimaat te scheppen dat bevorderlijk is 

voor het bereiken van onze doelstellingen 

op het gebied van werkgelegenheid, 

onderzoek en innovatie, met inbegrip van 

groene en energietechnologieën; is er 

bovendien van overtuigd dat het 

verwezenlijken van de Europa 2020-

doelstellingen, onder meer door het 

scheppen van nieuwe groene banen, niet 

alleen afhangt van meer 

begrotingsmiddelen, maar ook van een 

kwalitatieve heroriëntatie van bestaande 

EU-beleidsonderdelen, met inbegrip van 

het GLB, waarbij terdege rekening 

gehouden moet worden met 

duurzaamheidsoverwegingen; 

9. is van mening dat met het oog op de 

uitvoering van de Europa 2020-strategie de 

keuze van de beleidsinstrumenten en –

doelstellingen, zoals bevordering van de 

handel, versterking van de interne markt 

en instelling van een ondersteunend kader 

voor innovatie, zorgvuldig moet worden 

overwogen, teneinde een klimaat te 

scheppen dat bevorderlijk is voor het 

bereiken van onze doelstellingen op het 

gebied van werkgelegenheid, onderzoek en 

innovatie, met inbegrip van groene en 

energietechnologieën; is er bovendien van 

overtuigd dat het verwezenlijken van de 

Europa 2020-doelstellingen, onder meer 

door het scheppen van nieuwe groene 

banen, niet alleen afhangt van meer 

begrotingsmiddelen, maar ook van een 

kwalitatieve heroriëntatie van bestaande 

EU-beleidsonderdelen, met inbegrip van 

het GLB, waarbij terdege rekening 

gehouden moet worden met 

duurzaamheidsoverwegingen; 

Or. en 
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Ontwerpresolutie Amendement 

22. benadrukt dat de versterking van een 

aantal beleidsmaatregelen en de toekenning 

van nieuwe bevoegdheden op EU-niveau 

met de inwerkingtreding van het Verdrag 

van Lissabon logischerwijs extra financiële 

ruimte voor de EU zou moeten inhouden, 

hetgeen nauwelijks het geval was voor 

2011, het eerste jaar na de 

inwerkingtreding van het verdrag; 

herinnert de Raad en de Commissie aan de 

politieke verklaring in de bijlagen bij de 

begroting 2011, waarin de Commissie zich 

ertoe verbindt te onderzoeken op welke 

wijze de prioritaire gebieden van het 

Verdrag van Lissabon versterkt kunnen 

worden en de behoeften zorgvuldig in kaart 

te brengen bij het opstellen van de 

ontwerpbegroting voor 2012; verwacht van 

de Commissie dat zij hieraan vervolg geeft 

door bijvoorbeeld voor te stellen dat de 

succesvolle aan Lissabon gerelateerde 

proefprojecten of voorbereidende 

activiteiten worden omgezet in 

meerjarenprogramma's; 

22. benadrukt dat de versterking van een 

aantal beleidsmaatregelen en de toekenning 

van nieuwe bevoegdheden op EU-niveau 

met de inwerkingtreding van het Verdrag 

van Lissabon logischerwijs passende 

financiële ruimte voor de EU zou moeten 

inhouden; herinnert de Raad en de 

Commissie aan de politieke verklaring in 

de bijlagen bij de begroting 2011, waarin 

de Commissie zich ertoe verbindt te 

onderzoeken op welke wijze de prioritaire 

gebieden van het Verdrag van Lissabon 

versterkt kunnen worden en de behoeften 

zorgvuldig in kaart te brengen bij het 

opstellen van de ontwerpbegroting voor 

2012; verwacht van de Commissie dat zij 

hieraan vervolg geeft door bijvoorbeeld 

voor te stellen dat de succesvolle aan 

Lissabon gerelateerde proefprojecten of 

voorbereidende activiteiten worden 

omgezet in meerjarenprogramma's; 

Or. en 
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Ontwerpresolutie Amendement 

24. merkt op dat het totaal aan 

betalingskredieten voor 2012 direct 

voortvloeit uit de juridische en politieke 

toezeggingen van voorgaande jaren; is van 

mening dat een toename ten opzichte van 

de begroting 2011 te verwachten is, die in 

overeenstemming is met het algemene 

profiel van betalingen over de 

programmeringsperiode 2007-2013 (zie de 

tabellen in de bijlage); 

24. merkt op dat het totaal aan 

betalingskredieten voor 2012 direct 

voortvloeit uit de juridische en politieke 

toezeggingen van voorgaande jaren; is van 

mening dat het onder de huidige 

omstandigheden het beste zou zijn te 

stemmen voor een bevriezing van de 

bestedingen van de Commissie in 2012; 

Or. en 

 

 


