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17.10.2012 A7-0313/4 

Amendement  4 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Overweging K bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

   K bis. overwegende dat het Parlement in 

de strengst mogelijke bewoordingen het 

feit veroordeelt dat het controleorgaan 

van de Unie zelf, de Europese 

Rekenkamer, voor de zestiende maal de 

jaarrekeningen van de Unie niet kan 

aanvaarden, en benadrukt bijgevolg dat 

de bestrijding van bedrog en fraude de 

komende jaren een absolute prioriteit 

moet zijn; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/5 

Amendement  5 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. spreekt zijn krachtige steun uit voor 

het voorstel van de Commissie om 

maatregelen ter bestrijding van 

klimaatverandering te mainstreamen, 

waarbij er naar gestreefd moet worden 

minstens 20% van de uitgaven te besteden 

aan het klimaat; acht het van wezenlijk 

belang dat de EU-begroting kan zorgen 

voor het aantrekken van investeringen in 

een duurzame en welvarende 

koolstofarme economie, voldoende steun 

kan leveren voor het bereiken van de EU 

2020-doelstellingen op het gebied van 

klimaat, energie, hulpbronnenefficiëntie 

en biodiversiteit, en de burgers van de EU 

voordeel kan bieden in de vorm van een 

gezonder milieu; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/6 

Amendement  6 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. benadrukt dat het verschil tussen het 

plafond van de eigen middelen van de EU 

(1,29% van het BNI aan vastleggings- en 

1,23% aan betalingskredieten) dramatisch 

is gestegen; wijst er daarnaast op dat het 

MFK alleen maximum uitgavenniveaus 

vaststelt, terwijl de EU-begroting altijd ver 

beneden die niveaus is gebleven; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/7 

Amendement  7 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. is van mening dat het voorstel van de 

Commissie, dat een bevriezing inhoudt 

van de maxima van het MFK 2014-2020 

op het niveau van de maxima van 2013, 

ontoereikend zal zijn voor het financieren 

van de huidige beleidsprioriteiten in 

verband met de Europese strategie voor 

slimme, duurzame en inclusieve groei, de 

nieuwe taken voortvloeiend uit het 

Verdrag van Lissabon of onvoorziene 

gebeurtenissen, laat staan de politieke 

doelstellingen en voornemens van de 

Europese Raad zelf; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/8 

Amendement  8 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. herinnert aan zijn standpunt, zoals 

naar voren gebracht op 8 juni 2011, dat 

zonder toereikende verhoging van de 

begroting boven de maxima van 2013, een 

aantal prioriteiten en beleidsmaatregelen 

van de EU zullen moeten worden 

ingeperkt of zelfs geschrapt; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/9 

Amendement  9 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. waarschuwt de Raad geen pogingen te 

ondernemen om het niveau van EU-

uitgaven zoals voorgesteld door de 

Commissie verder te verlagen; zet zich 

krachtig af tegen elke poging tot 

invoering van horizontale verlagingen die 

de uitvoering en doeltreffendheid van alle 

beleidsmaatregelen van de EU zouden 

bedreigen, ongeacht hun Europese 

toegevoegde waarde, politieke belang of 

resultaten; daagt de Raad in plaats 

daarvan uit om bij het voorstellen van 

bezuinigingen duidelijk en openbaar aan 

te geven welke van zijn politieke 

prioriteiten of projecten geheel moeten 

worden geschrapt; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/10 

Amendement  10 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. onderstreept de sleutelrol die de EU-

begroting moet vervullen bij het 

verwezenlijken van de gezamenlijk 

overeengekomen doelstellingen van de 

Europa 2020-strategie; is er sterk van 

overtuigd dat met goed opgezette EU-

middelen activiteiten kunnen worden 

gelanceerd of op gang gebracht die een 

werkelijk Europese toegevoegde waarde 

hebben en die niet door individuele 

lidstaten kunnen worden uitgevoerd, en 

dat hiermee synergie en 

complementariteit met activiteiten van de 

lidstaten kan worden bereikt door hen te 

helpen zich te concentreren op essentiële 

toekomstgerichte investeringen; 

21. onderstreept de sleutelrol die de EU-

begroting moet vervullen bij het 

verwezenlijken van de gezamenlijk 

overeengekomen doelstellingen van de 

Europa 2020-strategie; is er sterk van 

overtuigd dat met goed opgezette EU-

middelen activiteiten kunnen worden 

gesteund die op initiatief van de lidstaten 

zijn ondernomen en die een aanvulling 

vormen op de initiatieven die de lidstaten 

gepast achten; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/11 

Amendement  11 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. bevestigt in dit verband opnieuw zijn 

standpunt dat de financiering voor de 

programma's van de Unie op het gebied 

van concurrentievermogen, kmo's, 

ondernemerschap en duurzame 

infrastructuur, die de kern vormen van de 

Europa 2020-strategie, aanzienlijk moet 

worden verhoogd; is er sterk van 

overtuigd dat verdere verlagingen ten 

opzichte van het voorstel van de 

Commissie ernstig schade kunnen 

toebrengen aan de geloofwaardigheid van 

de EU, alsmede aan haar politieke 

voornemens op het gebied van groei en 

werkgelegenheid; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/12 

Amendement  12 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. herinnert eraan dat kmo's de 

belangrijkste aanjagers zijn van 

economische groei, concurrentievermogen, 

innovatie en werkgelegenheid, en wijst op 

hun belangrijke rol bij het herstel en het 

stimuleren van een duurzame Europese 

economie; is daarom ingenomen met de 

nadruk die de Europa 2020-strategie legt 

op innovatie en industriebeleid; is sterk 

gekant tegen elke poging tot verlaging van 

de toewijzing voor programma's als 

COSME, die essentieel zijn voor de 

Europese concurrentiepositie en 

werkgelegenheid; 

25. herinnert eraan dat kmo's de 

belangrijkste aanjagers zijn van 

economische groei, concurrentievermogen, 

innovatie en werkgelegenheid, en wijst op 

hun belangrijke rol bij het herstel en het 

stimuleren van een duurzame Europese 

economie; is daarom ingenomen met de 

nadruk die de Europa 2020-strategie legt 

op innovatie en industriebeleid; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/13 

Amendement  13 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. is van mening dat het cohesiebeleid 

van de EU (structuurfondsen en 

cohesiefonds) een strategisch instrument 

vormt voor investeringen, duurzame groei 

en concurrentievermogen, en voor de 

Europese solidariteit een belangrijke 

pijler vormt met een onbetwiste Europese 

toegevoegde waarde; wijst tevens op de 

aanzienlijke doorsijpeleffecten van de 

cohesiefondsfinanciering voor alle 

lidstaten van de EU; benadrukt dat dit 

beleid gesteund moet worden door een 

stabiel, solide en duurzaam financieel 

kader, zodat het op doeltreffende wijze 

kan bijdragen aan het verminderen van 

macro-economische onevenwichtigheden 

in de EU, alsmede aan economische, 

sociale en territoriale samenhang; 

bevestigt zijn standpunt dat de 

financiering van het cohesiebeleid, gezien 

de dringende noodzaak om te zorgen voor 

overheidsinvesteringen in groei en banen, 

gehandhaafd moet worden op minstens 

het niveau van de periode 20107-2013 en 

beschikbaar moet blijven voor alle regio's 

in de EU, met specifieke aandacht voor 

minder ontwikkelde regio's; steunt het 

voorstel van de Commissie om 25% van 

het totale bedrag voor het cohesiebeleid 

toe te wijzen aan het ESF; 

Schrappen 
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Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/14 

Amendement  14 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

28. benadrukt dat een verhoging van de 

middelen voor het doelgerichte en 

doeltreffende programma van de Unie 

voor milieu en klimaat onontbeerlijk is en 

dat geïntegreerde klimaat- en milieu-

uitgaven actief moeten worden 

ondersteund via relevante EU-fondsen; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/15 

Amendement  15 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

30. benadrukt dat het programma voor de 

meest behoeftigen moet worden 

voortgezet; herinnert de Commissie aan 

haar belofte om tijdig een 

wetgevingsvoorstel in die zin in te dienen 

om de continuïteit van de steun voor een 

dergelijk programma na 2013 te 

garanderen, met een nieuwe 

rechtsgrondslag en met eigen financiële 

middelen; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/16 

Amendement  16 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

31. is van mening dat het totale door de 

Commissie aan de ruimte van vrijheid, 

veiligheid en rechtvaardigheid toegewezen 

bedrag onvoldoende in overeenstemming 

is met het toegenomen belang van dit 

gebied, voortvloeiend uit het Verdrag van 

Lissabon en het groeiend aantal taken en 

uitdagingen; benadrukt dat de 

gefinancierde activiteiten een Europese 

toegevoegde waarde moeten hebben en 

dat moet worden gezorgd voor een 

eerlijke, evenwichtige, transparante 

verdeling van de middelen tussen de 

verschillende doelstellingen van deze 

programma's; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/17 

Amendement  17 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

32. herinnert eraan dat de EU-

programma's op het gebied van onderwijs, 

jeugd, media en cultuur dicht bij de 

burgers staan, bijzonder hoge 

uitvoeringspercentages kennen, een 

zichtbaar hefboom- en doorsijpeleffect 

genereren, waaronder beduidende 

economische resultaten, en duidelijke en 

bewezen Europese meerwaarde leveren 

door het bundelen van hulpmiddelen, het 

stimuleren van mobiliteit en actief 

burgerschap, en nauwere samenwerking 

tussen de verschillende sectoren en 

belanghebbenden; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/18 

Amendement  18 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

33. wijst er opnieuw op dat de met de 

Verdragen toegekende nieuwe 

bevoegdheden een adequate aanvullende 

financiering vereisen vergeleken met het 

MFK 2007-2013, waardoor de Unie haar 

rol als speler op het wereldtoneel kan 

vervullen en haar reeds gedane 

toezeggingen kan nakomen, met name 

wat betreft het bereiken van het doel om 

0,7% van het BNI van de lidstaten te 

besteden aan officiële ontwikkelingshulp 

en het verwezenlijken van de 

millenniumdoelstellingen voor 

ontwikkeling in 2015; benadrukt de rol 

van de Unie bij het bevorderen van 

democratie, vrede, solidariteit, stabiliteit 

en armoedevermindering in naburige en 

partnerlanden; onderstreep dat EU-

financiering een aanvulling vormt op die 

van de lidstaten en zorgt voor een 

katalysatoreffect dat lidstaten aanzet op te 

treden in regio's die niet in aanmerking 

komen voor bilaterale hulp; steunt met 

name de gezamenlijke programmering 

van acties van lidstaten en van de EU; 

benadrukt derhalve dat het voorstel van 

de Commissie voor "Europa in de 

wereld" en het Europees 

ontwikkelingsfonds beschouwd moet 

worden als het absolute minimum dat 

nodig is voor het verwezenlijken van de 

Schrappen 
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Europese ambitie in de wereld, wijst in het 

bijzonder op de noodzaak om voldoende 

begrotingsmiddelen uit te trekken voor de 

taken van de EDEO; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/19 

Amendement  19 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

34. onderstreept het strategische belang 

van grootschalige infrastructuurprojecten 

(zoals ITER, Galileo en GMES) voor het 

toekomstige concurrentievermogen van de 

EU; verwerpt daarom elke poging om 

GMES om te vormen tot een 

intergouvernementeel programma; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/20 

Amendement  20 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

35. is er sterk van overtuigd dat de 

financiering van deze grootschalige 

projecten door de EU-begroting moet zijn 

gewaarborgd, maar tegelijkertijd moet 

worden afgeschermd, om te waarborgen 

dat mogelijke kostenoverschrijdingen op 

dit gebied niet ten koste gaan van de 

financiering en succesvolle 

tenuitvoerlegging van andere 

beleidsmaatregelen van de Unie; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/21 

Amendement  21 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

38. is van mening dat in de huidige context 

van bezuinigingen op overheidsuitgaven 

het hefboomeffect van andere 

financieringsbronnen van essentieel 

belang is om de 

langetermijninvesteringen te kunnen doen 

die nodig zijn om de doelstellingen van de 

Europa 2020-strategie te verwezenlijken; is 

er sterk van overtuigd dat de toegevoegde 

waarde van de Unie met name tot uiting 

komt in langetermijninvesteringen die 

buiten het bereik van individuele lidstaten 

liggen; wijst in dit verband op de 

conclusies en aanbevelingen in zijn 

resolutie over innovatieve financiële 

instrumenten in de context van het 

volgende meerjarig financieel 

kader
1
;______________ 

 1 P7_TA-PROV(2012)XXXX 

38. is van mening dat het voorgestelde 

begrotingskader volledig toereikend is om 

de doelstellingen van de Europa 2020-

strategie te verwezenlijken; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/22 

Amendement  22 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 43 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

43. benadrukt echter dat er geen 

rechtstreeks verband bestaat tussen de 

resultaten van het regionaal beleid en de 

macro-economische resultaten van een 

lidstaat, en dat de regio's niet mogen 

worden gestraft voor de gebrekkige 

naleving door de nationale instanties van 

de procedures op het gebied van 

economisch bestuur; is van mening dat 

het opleggen van bijkomende sancties de 

problemen van lidstaten die reeds macro-

economische problemen ondervinden 

kunnen verergeren, en dat voorwaarden 

op macro-economisch gebied daarom 

onaanvaardbaar zijn; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/23 

Amendement  23 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

44. benadrukt de essentiële 

werkzaamheden van de 

gedecentraliseerde agentschappen van de 

EU bij het ondersteunen van de 

doelstellingen van de Unie en de 

noodzaak om voldoende 

begrotingsmiddelen uit te trekken voor 

hun taken; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/24 

Amendement  24 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

45. is tegelijkertijd van mening dat de 

werkzaamheden van de 

gedecentraliseerde agentschappen van de 

EU moeten leiden tot aanzienlijk hogere 

besparingen op nationaal niveau; dringt 

er bij de lidstaten op aan te evalueren in 

welke mate deze agentschappen bijdragen 

aan een grotere efficiency op nationaal 

niveau en ten volle gebruik te maken van 

die agentschappen en zo hun nationale 

uitgaven te rationaliseren; verzoekt de 

lidstaten daarnaast vast te stellen op welke 

terreinen overlapping of verminderde 

toegevoegde waarde met betrekking tot de 

agentschappen kan optreden, teneinde 

hun functioneren te verbeteren; 

45. erkent dat het noodzakelijk is in tijden 

van crisis de overheidsuitgaven zowel in 

de Unie als in de lidstaten kritisch onder 

de loep te nemen; beveelt in deze context 

aan alle EU-agentschappen, met inbegrip 

van de EDEO, te inspecteren teneinde 

geleidelijk de agentschappen af te 

schaffen waarvan de taken reeds geheel 

of gedeeltelijk door instanties in de 

lidstaten worden verricht; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/25 

Amendement  25 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

46. is ervan overtuigd dat de oprichting 

van de Europese dienst voor extern 

optreden (EDEO) moet leiden tot 

schaalvoordelen op EU-niveau en tot 

omvangrijke besparingen op nationaal 

niveau, met name bij nationale 

diplomatieke diensten in derde landen; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/26 

Amendement  26 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

47. stelt voor om een onafhankelijke 

beoordeling uit voeren van de 

doeltreffendheid van overheidsuitgaven 

op drie niveaus - nationaal, regionaal en 

Europees - om grondig onderzoek te 

kunnen doen naar toegevoegde waarde en 

mogelijkheden van het samenvoegen van 

middelen en naar kostenbesparing op 

gebieden als defensie, 

ontwikkelingsbeleid, gedecentraliseerde 

agentschappen, de Europese Dienst voor 

extern optreden, en wetenschappelijk 

onderzoek, niet alleen door 

schaalvoordelen op EU-niveau te 

stimuleren, maar ook door het 

subsidiariteitsbeginsel te eerbiedigen; 

gelooft dat deze beoordeling 

kostenbesparing mogelijk zal maken; 

herinnert eraan dat bij de beoordeling van 

gedecentraliseerde agentschappen 

rekening moet worden gehouden met de 

relevante bepalingen van de 

gemeenschappelijke aanpak die is 

gevoegd bij de gezamenlijke verklaring 

van het Europees Parlement, de Raad van 

de EU en de Europese Commissie over de 

gedecentraliseerde agentschappen, 

ondertekend op 19 juli 2012; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/27 

Amendement  27 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 60 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

60. steunt krachtig de marge voor 

onvoorziene uitgaven, maar benadrukt dat 

met het oog op de doeltreffendheid ervan 

geen verplichting moet bestaan om de 

gebruikmaking ervan te compenseren met 

verlaging van de maxima, en dat de 

gebruikmaking van de marge 

goedgekeurd moet worden bij 

meerderheid in de Raad; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/28 

Amendement  28 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 61 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

61. verwelkomt het voorstel van de 

Commissie om het budget voor het 

flexibiliteitsinstrument en de benutting 

van de jaarlijkse bedragen tot het jaar 

n+3 te verhogen; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/29 

Amendement  29 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 62 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

62. is het zeer eens met het voorstel van de 

Commissie om de reserve voor noodhulp, 

het Solidariteitsfonds, het Europees fonds 

voor aanpassing aan de globalisering en 

de reserve voor crises in de 

landbouwsector, gezien hun niet te 

programmeren karakter, op de begroting 

op te nemen boven de maxima voor de 

relevante rubrieken; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/30 

Amendement  30 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 63 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

63. wijst op de meerwaarde van het 

Europees fonds voor aanpassing aan de 

globalisering (EFG) als een instrument 

voor crisisinterventie om ontslagen 

werknemers bij hun terugkeer op de 

arbeidsmarkt te helpen; benadrukt het feit 

dat het EFG moet worden voortgezet en 

opgewaardeerd na 2013 als instrument 

waartoe alle categorieën werknemers op 

gelijke voorwaarden toegang hebben; 

benadrukt ook het feit dat een 

vereenvoudigde, snellere procedure nodig 

is voor de betaling van subsidies, om de 

doeltreffendheid van het fonds te 

verhogen; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/31 

Amendement  31 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 65 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

65. dringt er bij de Commissie en de Raad 

op aan in een afzonderlijke bijlage aan te 

geven welke budgettaire of financiële 

bijdragen en garanties de Unie of een 

aantal lidstaten hebben gegeven in het 

kader van de Europese 

stabilisatiemechanismen (EFSM, EFSF, 

ESM), overeenkomstig de bepalingen van 

de artikelen 122, lid 3, 136, lid 3, en 143 

VWEU, alsmede welke rechtstreekse 

bilaterale financiële steun is verleend aan 

andere lidstaten of andere projecten in 

verband met de "bankunie"; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/32 

Amendement  32 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 66 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

66. benadrukt dat alle besluiten met 

betrekking tot het versterken van de 

economische en monetaire unie genomen 

moeten worden op basis van de 

Verdragen, en dat de relevante 

instellingen hierbij betrokken moeten 

worden; benadrukt dat het afwijken van 

de communautaire methode en het steeds 

vaker gebruikmaken van 

intergouvernementele akkoorden de 

Europese Unie en de eurozone alleen 

maar zullen verdelen en verzwakken; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/33 

Amendement  33 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 67 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

67. dringt er bij de lidstaten krachtig op 

aan zich sterk in te zetten voor het 

integreren van het Europees 

Ontwikkelingsfonds in de EU-begroting 

met ingang van 2021; wijst erop dat bij 

een dergelijke hervorming de maxima van 

het MFK dienovereenkomstig moeten 

worden verhoogd; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/34 

Amendement  34 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 69 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

69. is van mening dat in de 

onderhandelingen over het volgende 

MFK, die ruim een jaar geleden van start 

zijn gegaan, een patstelling is bereikt 

tengevolge van het ontbreken van een 

werkelijk stelsel van eigen middelen: de 

onderhandelingen worden door de Raad 

vanuit twee tegengestelde kampen 

gevoerd, enerzijds de landen die een netto 

bijdrage aan de EU-begroting leveren en 

anderzijds de landen die netto-ontvanger 

zijn, waarbij wordt uitgegaan van een 

puur boekhoudkundige insteek van 

"goede opbrengst", hetgeen uiteindelijk 

ertoe leidt dat een besluit over het MFK is 

gebonden aan een lange lijst van 

uitzonderingen en 

compensatiemaatregelen, waarover achter 

gesloten deuren is onderhandeld en die 

voor de Europese burger onbegrijpelijk 

zijn; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/35 

Amendement  35 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 70 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

70. is er vast van overtuigd dat de 

financiering van de EU-begroting weer 

gebaseerd moet zijn op een werkelijk 

stelsel van eigen middelen, zoals bepaald 

in het Verdrag van Rome en alle daarna 

komende EU-verdragen; betreurt ten 

zeerste dat het huidige stelsel, waarbij het 

overgrote deel van de financiering 

afkomstig is van bijdragen van de 

lidstaten, ondoorzichtig en oneerlijk is en 

niet onderworpen is aan parlementaire 

controle, noch op Europees, noch op 

nationaal niveau; benadrukt dat een 

dergelijk stelstel in wezen ingaat tegen de 

letter en de geest van het Verdrag; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/36 

Amendement  36 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 71 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

71. wijst erop 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 combinatie van 

middelen ter financiering van de 

overeengekomen beleidsvormen en 

doelstellingen van de EU; benadrukt dat 

de invoering van een nieuw stelsel de 

algehele belastingdruk voor de burgers 

niet zou verhogen, maar integendeel de 

druk op de nationale schatkisten zou 

verlagen; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/37 

Amendement  37 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 72 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

72. herhaalt zijn principiële standpunt, 

zoals weergegeven in zijn resolutie van 13 

juni 2012, niet bereid te zijn goedkeuring 

te verlenen aan de nieuwe MFK-

verordening zonder dat een politiek 

akkoord is bereikt over de hervorming van 

het stelsel van eigen middelen, 

overeenkomstig de voorstellen van de 

Commissie van 29 juni 2011, met inbegrip 

van haar wetgevingsvoorstellen voor 

werkelijke nieuwe eigen middelen; is van 

mening dat een dergelijke hervorming 

gericht moet zijn op het verlagen van de 

bijdragen van de lidstaten aan de EU-

begroting op basis van het BNI tot 

maximaal 40% in 2020, om zo bij te 

dragen aan de bezuinigingsinspanningen 

van de lidstaten; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/38 

Amendement  38 

Morten Messerschmidt 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 73 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

73. is ervan overtuigd dat het hiervoor 

benodigde politieke akkoord de volgende 

elementen moet omvatten; 

1) er moet een grondige hervorming van 

de financiering van de EU-begroting 

plaatsvinden, waarbij moet worden 

teruggekeerd naar een stelsel van 

werkelijke, duidelijke, eenvoudige en 

eerlijke eigen middelen, met garanties 

inzake besluitvorming en democratische 

controle die alle overheidsbegrotingen 

kenmerken; 

2) deze hervorming moet in werking 

treden tijdens het MFK 2014-2020, zoals 

voorgesteld door de Commissie; 

3) de lidstaten die voornemens zijn een 

belasting op financiële transacties in te 

voeren moeten nu bij de Commissie een 

formeel verzoek indienen voor het 

opstellen van een voorstel over versterkte 

samenwerking op dit terrein; de 

Commissie zal daarop onmiddellijk 

moeten overgaan tot de publicatie van een 

voorstel ter zake, tezamen met een pakket 

herziene voorstellen betreffende het 

pakket eigen middelen, om te waarborgen 

dat de met deze belasting ontvangen 

bedragen volledig of gedeeltelijk als 

werkelijke eigen middelen aan de EU-

begroting worden toegewezen, waarmee 

Schrappen 
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de nationale contributie van de lidstaten 

die deze belasting invoeren kan worden 

verlaagd; 

4) er moet een akkoord worden gesloten 

over de hervorming van de BTW als eigen 

middelenbron en over de 

uitvoeringsvoorschriften daarvan, 

tezamen met het akkoord over het MFK; 

5) het nieuwe stelsel moet een einde 

maken aan de huidige kortingen en 

andere correctiemechanismen; eventuele 

compensaties kunnen alleen worden 

aanvaard op basis van het voorstel van de 

Commissie, mogen slechts tijdelijk zijn en 

moeten worden gemotiveerd met 

onweerlegbare en objectieve economische 

criteria; 

6) indien de invoering van de nieuwe 

eigen middelen niet leidt tot een 

aanzienlijke verlaging van de contributies 

van de lidstaten op basis van het BNI, zal 

de Commissie aanvullende voorstellen 

inzake de invoering van werkelijke nieuwe 

eigen middelen indienen; 

Or. en 

 

 

 


