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8.3.2018 A8-0048/21 

Amendement  21 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van 

het MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  D bis. overwegende dat de EU zich er uit 

hoofde van artikel 8 VWEU toe heeft 

verbonden om de gelijkheid van mannen 

en vrouwen te bevorderen en 

gendermainstreaming te waarborgen als 

een grondbeginsel in al haar acties; 

overwegende dat er bij het MFK een 

interinstitutionele gezamenlijke 

verklaring over gendermainstreaming is 

aangehecht;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/22 

Amendement  22 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van 

het MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. is ingenomen met de discussie over 

het volgende MFK en beschouwt deze als 

een kans om de weg te bereiden voor een 

sterker en duurzamer Europa door middel 

van een van zijn meest tastbare 

instrumenten, de begroting van de Unie; is 

van mening dat het volgende MFK ingebed 

moet zijn in een bredere strategie en in een 

verhaal voor de toekomst van Europa; is 

van mening dat in het MFK de 

begrotingsmiddelen afgestemd moeten zijn 

op het politieke project en de 

beleidsprioriteiten van de EU;  

3. is ingenomen met de discussie over 

het volgende MFK en beschouwt deze als 

een kans om de weg te bereiden voor een 

sterker en duurzamer Europa door middel 

van een van zijn meest tastbare 

instrumenten, de begroting van de Unie; is 

van mening dat het volgende MFK ingebed 

moet zijn in een bredere strategie en in een 

verhaal voor de toekomst van Europa; is 

van mening dat in het MFK de 

begrotingsmiddelen afgestemd moeten zijn 

op het politieke project en de 

beleidsprioriteiten van de EU; dringt 

daarom aan op voldoende middelen voor 

duurzame ontwikkeling, sociale 

vooruitgang en betere 

leefomstandigheden voor de burgers; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/23 

Amendement  23 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van 

het MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  6 bis. benadrukt voorts dat de EU 

consistent moet zijn ten aanzien van haar 

internationale verplichtingen en moet 

stoppen met de subsidiëring van uitgaven 

die schadelijk zijn voor het klimaat; dringt 

er bij de Commissie op aan alle 

rechtstreekse uitgaven in verband met 

kernenergie, fossiele brandstoffen, asfalt 

en defensie uit de EU-begroting in het 

kader van het volgende MFK te 

beëindigen;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/24 

Amendement  24 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 
 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van 

het MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. dringt daarom aan op voortdurende 

steun voor het bestaande beleid, in het 

bijzonder de gevestigde en in de Verdragen 

verankerde EU-beleidsgebieden, met name 

het gemeenschappelijk landbouw- en 

visserijbeleid en het cohesiebeleid, 

aangezien de EU-burgers dankzij dit beleid 

van de concrete voordelen van het 

Europese project kunnen profiteren; 

verwerpt elke poging om deze 

beleidsgebieden opnieuw te nationaliseren, 

aangezien dit de financiële lasten voor de 

belastingbetaler en de consument niet zou 

verlagen noch tot betere resultaten zou 

leiden, maar in plaats daarvan de groei, de 

solidariteit en de werking van de 

eengemaakte markt zou belemmeren en de 

verschillen en de ongelijkheid tussen 

regio's en economische sectoren zou doen 

toenemen; is voornemens voor de EU-27 

hetzelfde financieringsniveau voor deze 

beleidsgebieden te waarborgen in de 

volgende programmeringsperiode, en 

tegelijkertijd de doeltreffendheid ervan 

verder te verbeteren en de bijbehorende 

procedures te vereenvoudigen; 

8. dringt daarom aan op voortdurende 

steun voor het bestaande beleid, in het 

bijzonder de gevestigde en in de Verdragen 

verankerde EU-beleidsgebieden, met name 

het gemeenschappelijk landbouw- en 

visserijbeleid en het cohesiebeleid, 

aangezien de EU-burgers dankzij dit beleid 

van de concrete voordelen van het 

Europese project kunnen profiteren; 

verwerpt elke poging om deze 

beleidsgebieden opnieuw te nationaliseren, 

aangezien dit de financiële lasten voor de 

belastingbetaler en de consument niet zou 

verlagen noch tot betere resultaten zou 

leiden, maar in plaats daarvan de groei, de 

solidariteit en de werking van de 

eengemaakte markt zou belemmeren en de 

verschillen en de ongelijkheid tussen 

regio's en economische sectoren zou doen 

toenemen; is voornemens voor de EU-27 

hetzelfde financieringsniveau voor deze 

beleidsgebieden te waarborgen in de 

volgende programmeringsperiode, en 

tegelijkertijd aan te sturen op een 

betekenisvolle en krachtige hervorming 

ervan, zodat de resultaten kunnen worden 

bereikt die nodig zijn voor de uitdagingen 

waar we voor staan, en de 

doeltreffendheid ervan verder te verbeteren 

en de bijbehorende procedures te 

vereenvoudigen; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/25 

Amendement  25 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van 

het MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 – streepje 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – door binnen Europa voor veiligheid 

voor alle Europese burgers te zorgen en 

door de onderzoeksinspanningen en 

defensiecapaciteiten te bundelen, waarbij 

wordt benadrukt dat maatregelen op deze 

gebieden niet ten koste mogen gaan van 

het ontwikkelingsbeleid van de EU; 

– door binnen Europa voor veiligheid 

voor alle Europese burgers te zorgen, 

waarbij wordt benadrukt dat maatregelen 

op dit gebied niet ten koste mogen gaan 

van het ontwikkelingsbeleid van de EU; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/26 

Amendement  26 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van 

het MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 75 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

75.  is van mening dat er in het 

volgende MFK sprake moet zijn van meer 

concentratie van begrotingsmiddelen op 

gebieden waar een duidelijke Europese 

meerwaarde verkregen kan worden en die 

de economische groei, het 

concurrentievermogen, de duurzaamheid 

en de werkgelegenheid in alle regio's van 

de EU stimuleren; benadrukt in dit 

verband het belang van onderzoek en 

innovatie voor de totstandbrenging van een 

duurzame, toonaangevende 

kenniseconomie, en betreurt dat als gevolg 

van het gebrek aan toereikende 

financiering in het huidige MFK slechts 

aan een klein deel van de hoogwaardige 

projecten op dit gebied EU-financiering 

werd verstrekt; 

75.  is van mening dat er in het 

volgende MFK sprake moet zijn van meer 

concentratie van begrotingsmiddelen op 

gebieden die duurzame ontwikkeling en 

fatsoenlijke banen bevorderen, waar een 

duidelijke Europese meerwaarde verkregen 

kan worden, die de economische groei, het 

concurrentievermogen, de duurzaamheid 

en de werkgelegenheid stimuleren en die 

solidariteit tussen alle regio's van de EU 

bevorderen; benadrukt in dit verband het 

belang van onderzoek en innovatie voor de 

totstandbrenging van een duurzame, 

toonaangevende kenniseconomie, en 

betreurt dat als gevolg van het gebrek aan 

toereikende financiering in het huidige 

MFK slechts aan een klein deel van de 

hoogwaardige projecten op dit gebied EU-

financiering werd verstrekt; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/27 

Amendement  27 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van 

het MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 86 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

86. acht het garanderen van een 

duurzame en betaalbare energievoorziening 

in Europa essentieel; dringt daarom aan op 

voortdurende ondersteuning van 

investeringen die de diversificatie van 

energiebronnen en -trajecten garanderen, 

de energiezekerheid en de 

onafhankelijkheid op energiegebied 

vergroten en de energie-efficiëntie en het 

gebruik van hernieuwbare energie 

verhogen, onder meer in het kader van 

CEF-Energie; benadrukt met name hoe 

belangrijk het is te zorgen voor uitgebreide 

steun, in het bijzonder voor 

koolstofintensieve regio's, de 

energietransitie, de overschakeling naar 

een koolstofarme economie, de 

modernisering van de 

elektriciteitsopwekking, de verbetering van 

grensoverschrijdende interconnecties en de 

uitrol van slimme elektriciteitsnetten, 

technologieën voor CO2-afvang, -opslag 
en -benutting, en de modernisering van de 

stadsverwarming; is dan ook van mening 

dat de transformatie van de energiesector 

gezien de klimaatdoelstellingen moet 

worden ondersteund, met name in regio's 

en landen die van kolen afhankelijk zijn, 

om daadwerkelijk bij te dragen tot een 

strategische transitie naar een emissiearme 

86. acht het garanderen van een 

duurzame en betaalbare energievoorziening 

in Europa essentieel; dringt daarom aan op 

voortdurende ondersteuning van 

investeringen die de diversificatie van 

energiebronnen en -trajecten garanderen, 

de energiezekerheid en de 

onafhankelijkheid op energiegebied 

vergroten en de energie-efficiëntie en het 

gebruik van hernieuwbare energie 

verhogen, onder meer in het kader van 

CEF-Energie; benadrukt met name hoe 

belangrijk het is te zorgen voor uitgebreide 

steun, in het bijzonder voor 

koolstofintensieve regio's, de 

energietransitie, de overschakeling naar 

een koolstofarme, kernenergievrije 

economie, de modernisering van de 

elektriciteitsopwekking, de verbetering van 

grensoverschrijdende interconnecties, de 

uitrol van slimme elektriciteitsnetten en 

benuttingstechnologieën, en de 

modernisering van de stadsverwarming; is 

dan ook van mening dat de transformatie 

van de energiesector gezien de 

klimaatdoelstellingen moet worden 

ondersteund, met name in regio's en landen 

die van kolen afhankelijk zijn, om 

daadwerkelijk bij te dragen tot een 

strategische transitie naar een emissiearme 
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economie; dringt aan op de oprichting van 

een globaal fonds om een eerlijke transitie 

te ondersteunen, met name door de 

ontwikkeling en toepassing van 

hernieuwbare energiebronnen, oplossingen 

voor energie-efficiëntie, energieopslag, 

oplossingen en infrastructuur voor 

elektrische mobiliteit, modernisering van 

de elektriciteitsproductie en -netten, 

geavanceerde technologieën voor 

energieopwekking, waaronder 

koolstofafvang en -opslag (CCS), 

koolstofafvang en -benutting (CCU) en 

kolenvergassing, modernisering van de 

stadsverwarming, o.a. door zeer efficiënte 

warmtekrachtkoppeling, vroegtijdige 

aanpassing aan toekomstige milieunormen 

en herstructurering van energie-intensieve 

sectoren, alsook door het aanpakken van de 

maatschappelijke, economische en 

milieugevolgen; 

economie; dringt aan op de oprichting van 

een globaal fonds om een eerlijke transitie 

te ondersteunen, met name door de 

ontwikkeling en toepassing van 

hernieuwbare energiebronnen, oplossingen 

voor energie-efficiëntie, energieopslag, 

oplossingen en infrastructuur voor 

elektrische mobiliteit, modernisering van 

de elektriciteitsproductie en -netten, 

geavanceerde technologieën voor 

energieopwekking, modernisering van de 

stadsverwarming, o.a. door zeer efficiënte 

warmtekrachtkoppeling, vroegtijdige 

aanpassing aan toekomstige milieunormen 

en herstructurering van energie-intensieve 

sectoren, alsook door het aanpakken van de 

maatschappelijke, economische en 

milieugevolgen; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/28 

Amendement  28 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van 

het MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 87 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

87. onderstreept het strategische belang 

van grootschalige infrastructuurprojecten, 

namelijk de internationale 

thermonucleaire experimentele reactor 

(ITER), de European Geostationary 

Navigation Overlay Service (Egnos), het 

wereldwijd satellietnavigatiesysteem 

(Galileo), het programma voor 

aardobservatie (Copernicus) en de 

toekomstige satellietcommunicatie voor de 

overheid (Govsatcom) voor het 

concurrentievermogen, de veiligheid en de 

politieke invloed van de EU in de 

toekomst; wijst erop dat de financiering 

van deze grootschalige projecten door de 

EU-begroting moet zijn gewaarborgd, maar 

tegelijkertijd duidelijk moet worden 

afgebakend, om ervoor te zorgen dat 

eventuele kostenoverschrijdingen op dit 

gebied niet ten koste gaan van de 

financiering en de succesvolle uitvoering 

van ander EU-beleid, zoals in sommige 

individuele gevallen in het vorige MFK is 

gebleken; herinnert eraan dat hiertoe het 

maximumbedrag voor deze projecten 

momenteel is vastgelegd in de MFK-

verordening, en dringt aan op gelijkaardige 

bepalingen in de nieuwe verordening; 

87. onderstreept het strategische belang 

van grootschalige infrastructuurprojecten, 

namelijk de European Geostationary 

Navigation Overlay Service (Egnos), het 

wereldwijd satellietnavigatiesysteem 

(Galileo), het programma voor 

aardobservatie (Copernicus) en de 

toekomstige satellietcommunicatie voor de 

overheid (Govsatcom) voor het 

concurrentievermogen, de veiligheid en de 

politieke invloed van de EU in de 

toekomst; wijst erop dat de financiering 

van deze grootschalige projecten door de 

EU-begroting moet zijn gewaarborgd, maar 

tegelijkertijd duidelijk moet worden 

afgebakend, om ervoor te zorgen dat 

eventuele kostenoverschrijdingen op dit 

gebied niet ten koste gaan van de 

financiering en de succesvolle uitvoering 

van ander EU-beleid, zoals in sommige 

individuele gevallen in het vorige MFK is 

gebleken; herinnert eraan dat hiertoe het 

maximumbedrag voor deze projecten 

momenteel is vastgelegd in de 

MFK-verordening, en dringt aan op 

gelijkaardige bepalingen in de nieuwe 

verordening; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/29 

Amendement  29 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 
 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van 

het MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 86 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

88. benadrukt het belang van en de 

vooraanstaande rol van de EU bij het 

behoud, de bescherming en de verbetering 

van de kwaliteit van het milieu en de 

aanpak van de klimaatverandering, de 

achteruitgang van ecosystemen en het 

verlies van biodiversiteit; is van mening 

dat een stabiele en passende financiering 

van cruciaal belang is om de internationale 

verbintenissen die de EU bijvoorbeeld in 

de Overeenkomst van Parijs is aangegaan, 

te kunnen nakomen; wijst er nogmaals op 

dat het volgende MFK de Unie moet 

helpen bij het halen van die doelstellingen 

en moet bijdragen aan de overschakeling 

naar een koolstofarme economie tegen 

2050; onderstreept dat de EU geen 

projecten en investeringen mag financieren 

die de verwezenlijking van die 

doelstellingen in de weg staan; verzoekt 

om de klimaatproblematiek stevig in de 

toekomstige EU-uitgaven te integreren; 

verzoekt in dit verband om een behoorlijke 

financiering en de voortzetting en 

uitbreiding van de betrokken programma's, 

zoals LIFE+, en om de vaststelling van 

specifieke budgetten voor biodiversiteit en 

voor het beheer van het Natura 2000-

netwerk; 

88. benadrukt het belang van en de 

vooraanstaande rol van de EU bij het 

behoud, de bescherming en de verbetering 

van de kwaliteit van het milieu en de 

aanpak van de klimaatverandering, de 

achteruitgang van ecosystemen en het 

verlies van biodiversiteit; is van mening 

dat een stabiele en passende financiering 

van cruciaal belang is om de internationale 

verbintenissen die de EU bijvoorbeeld in 

de Overeenkomst van Parijs is aangegaan, 

te kunnen nakomen; wijst er nogmaals op 

dat het volgende MFK de Unie moet 

helpen bij het halen van die doelstellingen 

en moet bijdragen aan de overschakeling 

naar een koolstofarme, kernenergievrije 

economie tegen 2050; onderstreept dat de 

EU geen projecten en investeringen mag 

financieren die de verwezenlijking van die 

doelstellingen in de weg staan; verzoekt 

om de klimaatproblematiek stevig in de 

toekomstige EU-uitgaven te integreren; 

verzoekt in dit verband om een behoorlijke 

financiering en de voortzetting en 

uitbreiding van de betrokken programma's, 

zoals LIFE+, en om de vaststelling van 

specifieke budgetten voor biodiversiteit en 

voor het beheer van het Natura 2000-

netwerk; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/30 

Amendement  30 

Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van 

het MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 88 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

88. benadrukt het belang van en de 

vooraanstaande rol van de EU bij het 

behoud, de bescherming en de verbetering 

van de kwaliteit van het milieu en de 

aanpak van de klimaatverandering, de 

achteruitgang van ecosystemen en het 

verlies van biodiversiteit; is van mening 

dat een stabiele en passende financiering 

van cruciaal belang is om de internationale 

verbintenissen die de EU bijvoorbeeld in 

de Overeenkomst van Parijs is aangegaan, 

te kunnen nakomen; wijst er nogmaals op 

dat het volgende MFK de Unie moet 

helpen bij het halen van die doelstellingen 

en moet bijdragen aan de overschakeling 

naar een koolstofarme economie tegen 

2050; onderstreept dat de EU geen 

projecten en investeringen mag financieren 

die de verwezenlijking van die 

doelstellingen in de weg staan; verzoekt 

om de klimaatproblematiek stevig in de 

toekomstige EU-uitgaven te integreren; 

verzoekt in dit verband om een behoorlijke 

financiering en de voortzetting en 

uitbreiding van de betrokken programma's, 

zoals LIFE+, en om de vaststelling van 

specifieke budgetten voor biodiversiteit en 

voor het beheer van het Natura 2000-

netwerk; 

88. benadrukt het belang van en de 

vooraanstaande rol van de EU bij het 

behoud, de bescherming en de verbetering 

van de kwaliteit van het milieu en de 

aanpak van de klimaatverandering, de 

achteruitgang van ecosystemen en het 

verlies van biodiversiteit; is van mening 

dat een stabiele en passende financiering 

van cruciaal belang is om de internationale 

verbintenissen die de EU bijvoorbeeld in 

de Overeenkomst van Parijs is aangegaan, 

te kunnen nakomen; wijst er nogmaals op 

dat het volgende MFK de Unie moet 

helpen bij het halen van die doelstellingen 

en moet bijdragen aan de overschakeling 

naar een koolstofarme economie 

tegen 2050; onderstreept dat de EU geen 

projecten en investeringen mag financieren 

die de verwezenlijking van die 

doelstellingen in de weg staan; verzoekt 

om de klimaatproblematiek stevig in de 

toekomstige EU-uitgaven te integreren; 

verzoekt in dit verband om een behoorlijke 

financiering van de betrokken 

programma's, zoals LIFE+, waarbij de 

financiële middelen ervoor ten minste 

moeten worden verdubbeld, en om de 

vaststelling van specifieke budgetten voor 

biodiversiteit en voor het beheer van het 

Natura 2000-netwerk; 

Or. en 
 


