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17.10.2012 A7-0313/39 

Amendement  39 

Marta Andreasen 

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 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. beseft terdege dat de onderhandelingen 

over het MFK 2014-2020 plaatsvinden 

tegen een zeer problematische sociale, 

economische en financiële achtergrond, 

waarbij de lidstaten aanzienlijke 

inspanningen verrichten om hun nationale 

begrotingen aan te passen met het oog op 

de duurzaamheid van de 

overheidsfinanciën en de stabiliteit van de 

bancaire sector en de gemeenschappelijke 

munt; is van mening dat de Unie niet 

gezien mag worden als bijkomende last 

voor de belastingbetalers; is er echter van 

overtuigd dat de begroting van de EU een 

deel van de oplossing is om Europa de 

kans te geven zich aan de huidige crisis te 

ontworstelen, door investeringen in groei 

en banen te stimuleren en de lidstaten in 

staat te stellen de huidige structurele 

uitdagingen, met name de verslechterende 

concurrentiepositie, de toenemende 

werkloosheid en de armoede, op 

gezamenlijke en gecoördineerde wijze en 

op duurzame grondslag aan te pakken; 

1. beseft terdege dat de onderhandelingen 

over het MFK 2014-2020 plaatsvinden 

tegen een zeer problematische sociale, 

economische en financiële achtergrond, 

waarbij de lidstaten aanzienlijke 

inspanningen verrichten om te bezuinigen 

op hun nationale begrotingen, en is van 

mening dat de Unie geen bijkomende last 

voor de belastingbetalers mag vormen; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/40 

Amendement  40 

Marta Andreasen 

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 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. herinnert eraan dat alle macro-

economische maatregelen voor financiële 

stabiliteit die sinds 2008 zijn genomen 

vooralsnog geen einde hebben gemaakt aan 

de economische en financiële crisis; is 

daarom van mening dat de lidstaten zich 

moeten blijven inzetten voor het 

verwezenlijken van hun potentieel voor 

duurzame groei en dat een duidelijk 

gerichte en voldoende omvangrijke EU-

begroting nodig is om de nationale 

inspanningen te helpen coördineren en ze 

te versterken, zodat in Europa de groei 

weer kan terugkeren en de 

werkgelegenheid weer kan toenemen; 

6. herinnert eraan dat alle macro-

economische maatregelen voor financiële 

stabiliteit die sinds 2008 zijn genomen 

vooralsnog geen einde hebben gemaakt aan 

de economische en financiële crisis;is 

daarom van mening dat een beteugeling 

van de EU-begroting nodig is om een 

betere concentratie van de inspanningen 

op nationaal niveau mogelijk te maken; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/41 

Amendement  41 

Marta Andreasen 

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 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. herinnert eraan dat overeenkomstig 

artikel 310 VWEU de ontvangsten en 

uitgaven van de EU-begroting in evenwicht 

moeten zijn en dat de begroting daarom 

geen tekorten en schulden mag vertonen;  

8. herinnert eraan dat overeenkomstig 

artikel 310 VWEU de ontvangsten en 

uitgaven van de EU-begroting in evenwicht 

moeten zijn en dat schulden op de 

begroting rechtstreeks bij de lidstaten 

terechtkomen, waarvan een groot aantal 

reeds met omvangrijke schulden te 

kampen heeft; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/42 

Amendement  42 

Marta Andreasen 

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 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. benadrukt dat de EU-begroting in 

hoofdzaak een investeringsbegroting is en 

dat 94% van de totale middelen wordt 

geïnvesteerd in de lidstaten zelf of in de 

externe prioriteiten van de Unie; 

benadrukt dat de overheidsinvesteringen 

in de regio's en in de lidstaten zeer 

beperkt of zelfs nihil zouden zijn zonder 

de bijdrage van de EU-begroting; is van 

mening dat een verlaging van de EU-

begroting onvermijdelijk de 

onevenwichtigheden zou verergeren en 

schade zou toebrengen aan de groei, het 

concurrentievermogen en de samenhang 

van de economie van de hele Unie, en het 

beginsel van solidariteit als kernwaarde 

van de EU zou ondermijnen; 

9. wijst erop dat slechts 94% van de totale 

middelen van de EU-begroting wordt 

geïnvesteerd in de lidstaten zelf of in de 

externe ambities van de Unie;is van 

mening dat een beteugeling van de EU-

begroting hoogstwaarschijnlijk zou 

bijdragen aan de groei en het 

concurrentievermogen van de economieën 

van de lidstaten; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/43 

Amendement  43 

Marta Andreasen 

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 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. herinnert eraan dat omvangrijke 

toekomstgerichte investeringen nodig zijn, 

naar schatting niet minder dan 1 800 

miljard EUR tot 2020, om de zeven 

vlaggenschipinitiatieven van de Europa 

2020-strategie te laten slagen; benadrukt 

dat een van de belangrijkste doelstellingen 

van de Europa 2002-strategie, het 

stimuleren van nieuwe arbeidsplaatsen en 

hoogwaardige werkgelegenheid voor alle 

Europeanen, alleen bereikt zal worden als 

de noodzakelijke investeringen in 

onderwijs, bevordering van een 

kennismaatschappij, onderzoek en 

innovatie, kmo's en groene en nieuwe 

technologieën, met aandacht voor sociale 

integratie, nu worden gedaan en niet 

langer worden uitgesteld; is voorstander 

van een tweesporenbenadering van 

groeibevorderende budgettaire 

consolidatie, waarin terugdringing van 

overheidstekorten en -schulden 

samengaat met bevordering van dergelijke 

investeringen; 

11. wijst erop dat gigantische uitgaven 

nodig zijn, naar schatting niet minder dan 1 

800 miljard EUR tot 2020, om te pogen de 

zeven vlaggenschipinitiatieven van de 

Europa 2020-strategie uit te voeren, en dat 

het resultaat naar alle waarschijnlijkheid 

niet beter zou zijn dan dat van de Agenda 

van Lissabon; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/44 

Amendement  44 

Marta Andreasen 

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 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. benadrukt dat de nationale begrotingen 

sinds 1988 gemiddeld gezien sneller zijn 

gegroeid dan de EU-begroting; wijst erop 

dat de totale overheidsuitgaven in de 

lidstaten sinds het begin van de crisis in 

2008 zijn toegenomen met een jaarlijks 

nominaal percentage van 2%; concludeert 

dat deze daling van de EU-begroting ten 

opzichte van de nationale begrotingen in 

flagrante tegenspraak is met de 

uitbreiding van de bevoegdheden en taken 

die aan de Unie op grond van het Verdrag 

zijn toebedeeld en met de belangrijke 

politieke besluiten van de Europese Raad 

zelf, met name de ontwikkeling van een 

versterkt Europees economisch bestuur; 

16. benadrukt dat de nationale begrotingen 

sinds 1988 gemiddeld gezien sneller zijn 

gegroeid dan de EU-begroting;wijst erop 

dat de totale overheidsuitgaven in de 

lidstaten sinds het begin van de crisis in 

2008 zijn toegenomen met een jaarlijks 

nominaal percentage van 2%;wijst er 

echter op er nog altijd sprake is van een 

verhoging van de EU-begroting; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/45 

Amendement  45 

Marta Andreasen 

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; 

20. spreekt zijn krachtige steun uit voor 

elke poging van de Raad om het niveau 

van EU-uitgaven zoals voorgesteld door de 

Commissie verder te verlagen; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/46 

Amendement  46 

Marta Andreasen 

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 49 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

49. is het volledig oneens met een in alle 

instellingen, organen en agentschappen 

door te voeren zelfde 

personeelsvermindering, aangezien hun 

rol en verantwoordelijkheden 

overeenkomstig de Verdragen sterk 

uiteenlopen; onderstreept dat de 

instellingen een individuele benadering 

verdienen en dat het daarom aan elk van 

hen overgelaten moet worden om te 

beslissen waar en welke bezuinigingen 

mogelijk zijn zonder dat hun functioneren 

in het gedrang komt; 

49. zou ingenomen zijn met een in alle 

instellingen, organen en agentschappen 

door te voeren zelfde 

personeelsvermindering, als onderdeel van 

het proces van inkrimping van de 

begroting; 

Or. en 

 

 


