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17.10.2012 A7-0313/1 

Amendement  1 

Anne E. Jensen, Jan Mulder 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 58 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

58. is zeer verontrust over de voortdurend 

stijgende uitstaande verplichtingen (RAL); 

roept op tot het formuleren van een 

gezamenlijke interinstitutionele strategie 

om het niveau van de RAL onder controle 

te houden in het MFK 2014-2020 en tot het 

nemen van passende maatregelen hiertoe; 

moedigt in dit verband een discussie aan 

over de wijze waarop het niveau van 

betalingskredieten meer gelijkelijk 

verdeeld kan worden over de looptijd van 

het MFK, om zoveel mogelijk te 

voorkomen dat de uitvoering van EU-

programma's gevaar loopt vanwege een 

gebrek aan betalingskredieten aan het einde 

van de looptijd van het financiële kader; 

58. is zeer verontrust over de voortdurend 

stijgende uitstaande verplichtingen (RAL); 

roept op tot het formuleren van een 

gezamenlijke interinstitutionele strategie 

om het niveau van de RAL onder controle 

te houden in het MFK 2014-2020 en tot het 

nemen van passende maatregelen hiertoe, 

zoals het zonder uitzondering op alle 

lidstaten strikt toepassen van het N+2 

vrijmakingsvoorschrift; moedigt in dit 

verband tevens een discussie aan over de 

wijze waarop het niveau van 

betalingskredieten meer gelijkelijk 

verdeeld kan worden over de looptijd van 

het MFK, om zoveel mogelijk te 

voorkomen dat de uitvoering van EU-

programma's gevaar loopt vanwege een 

gebrek aan betalingskredieten aan het einde 

van de looptijd van het financiële kader; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/2 

Amendement  2 

Anne E. Jensen, Jan Mulder, Gerben-Jan Gerbrandy 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

41. steunt de invoering van ex ante 

bepalingen betreffende bepaalde 

voorwaarden om te waarborgen dat de 

financiering van de EU, met name wat 

betreft het Cohesiefonds, de 

structuurfondsen en de plattelands- en 

visserijfondsen, meer gericht is op het 

verwezenlijken van de Europa 2020-

doelstellingen; is van mening dat deze 

bepalingen kunnen bijdragen tot de 

legitimiteit en doeltreffendheid van de EU-

steun indien ze enerzijds worden 

uitgevoerd met grotere betrokkenheid van 

lokale en regionale overheden om zo een 

sterkere partnerschapsbasis te 

bewerkstelligen en anderzijds gebaseerd 

zijn op voorwaarden die relevant zijn voor 

de doelstellingen van de verschillende 

fondsen;  

41. steunt de invoering van ex ante 

bepalingen betreffende bepaalde 

voorwaarden om te waarborgen dat de 

financiering van de EU, met name wat 

betreft het Cohesiefonds, de 

structuurfondsen en de plattelands- en 

visserijfondsen, meer gericht is op het 

verwezenlijken van de Europa 2020-

doelstellingen; benadrukt in dit verband 

dat maatregelen getroffen moeten worden 

om te garanderen dat de MFK-middelen 

geen afbreuk doen aan de inspanningen 

ter verwezenlijking van de klimaat- en 

milieudoelstellingen in het kader van 

Europa 2020; is van mening dat deze 

bepalingen kunnen bijdragen tot de 

legitimiteit en doeltreffendheid van de EU-

steun indien ze enerzijds worden 

uitgevoerd met grotere betrokkenheid van 

lokale en regionale overheden om zo een 

sterkere partnerschapsbasis te 

bewerkstelligen en anderzijds gebaseerd 

zijn op voorwaarden die relevant zijn voor 

de doelstellingen van de verschillende 

fondsen; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/3 

Amendement  3 

Anne E. Jensen, Jan Mulder, Andrew Duff 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

   14 bis. is ervan overtuigd dat omvangrijke 

besparingen op het gebied van 

kosteneffectiviteit bereikt kunnen worden 

door middel van een afgewogen 

overdracht van bepaalde terreinen van 

nationale overheidsuitgaven, zoals O&O, 

naar de EU-begroting, om 

schaalvoordelen te verwezenlijken, 

dubbele uitgaven te vermijden en de 

mogelijkheid te scheppen van de 

invoering van maatregelen voor het 

corrigeren van marktfalen; 

Or. en 

 

 


