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Amendement 1
Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat bij de 
voorbereiding van de begroting 2021 
rekening moet worden gehouden met het 
resultaat van de onderhandelingen over 
het volgende meerjarig financieel kader en 
de hervorming van het stelsel van eigen 
middelen van de EU, de terugtrekking van 
het Verenigd Koninkrijk uit de EU en de 
start van de werkzaamheden van de 
conferentie over de toekomst van Europa;

A. overwegende dat bij de 
voorbereiding van de begroting 2021 
rekening moet worden gehouden met het 
meerjarig financieel kader 2021-2027 en de 
hervorming van het stelsel van eigen 
middelen van de EU, de terugtrekking van 
het Verenigd Koninkrijk uit de EU en de 
start van de werkzaamheden van de 
conferentie over de toekomst van Europa;

Or. en

Amendement 2
João Ferreira

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat in de vorige 
begrotingen onvoldoende middelen 
werden uitgetrokken om het beginsel van 
economische, sociale en territoriale 
cohesie te verwezenlijken, wat tot 
ongelijkheden tussen de lidstaten heeft 
geleid en een divergerende dynamiek 
heeft teweeggebracht; overwegende dat 
de EU-begroting, en met name het deel 
dat betrekking heeft op economische, 
sociale en territoriale cohesie, een grotere 
rol moet gaan spelen om te zorgen voor 
convergentie tussen de lidstaten;

Or. pt
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Amendement 3
Cristian Ghinea, Pascal Durand, Gilles Boyer, Charles Goerens

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat het Europees 
Parlement de Raad herhaaldelijk heeft 
opgeroepen om de begroting van de Unie 
te versterken, in het bijzonder wat betreft 
de eigen middelen als bedoeld in artikel 
311 VWEU;

Or. en

Amendement 4
Cristian Ghinea, Pascal Durand, Gilles Boyer, Charles Goerens

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat de nadruk op 
nationale belangen door leden van de 
Europese Raad heeft geleid tot een 
patstelling bij de onderhandelingen over 
de begroting van de Unie; overwegende 
dat oproepen van Europese burgers om 
door te pakken deze patstelling niet 
hebben kunnen doorbreken, vanwege een 
gebrek aan ambitie, onwil om te zorgen 
voor werkelijke eigen middelen en een 
disfunctionele institutionele procedure 
voor de vaststelling van de EU-begroting;

Or. en

Amendement 5
Cristian Ghinea, Pascal Durand, Gilles Boyer, Charles Goerens

Ontwerpadvies
Paragraaf 1



AM\1199823NL.docx 5/14 PE648.390v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat communicatie 
met de burgers tot de topprioriteiten voor 
de EU-begroting moet behoren, om te 
zorgen voor een brede, actieve en 
effectieve betrokkenheid van de burgers bij 
de conferentie over de toekomst van 
Europa;

1. is van mening dat een echte en 
doeltreffende communicatie met en 
raadpleging van de burgers tot de 
topprioriteiten voor de EU-begroting moet 
behoren, om te zorgen voor een brede, 
actieve en effectieve betrokkenheid van de 
burgers bij de conferentie over de toekomst 
van Europa;

Or. en

Amendement 6
João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat communicatie 
met de burgers tot de topprioriteiten voor 
de EU-begroting moet behoren, om te 
zorgen voor een brede, actieve en 
effectieve betrokkenheid van de burgers 
bij de conferentie over de toekomst van 
Europa;

1. is van mening dat communicatie 
over waar en hoe de EU-begroting wordt 
gebruikt, belangrijk is; dringt er in dit 
verband op aan dat deze informatie op 
transparante en gemakkelijk 
toegankelijke wijze beschikbaar wordt 
gesteld voor alle burgers van de lidstaten;

Or. pt

Amendement 7
Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(1) is van mening dat het vanuit 
constitutioneel oogpunt van cruciaal 
belang is ervoor te zorgen dat de EU-
begroting voor 2021 toereikend is om de 
taken uit te voeren die de Unie op grond 
van de verdragen moet verrichten, en die 
in de loop der tijd alleen maar zijn 
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uitgebreid;

Or. en

Amendement 8
Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt 2 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(2) roept op tot een verhoging van de 
middelen voor Erasmus+ en het Europees 
Solidariteitskorps, omdat programma's ter 
bevordering van mobiliteit van essentieel 
belang zijn voor het versterken van de 
Europese saamhorigheid, wat een 
wezenlijk onderdeel vormt van het bredere 
concept van het Europees burgerschap;

Or. en

Amendement 9
João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat de EU-begroting 
2021 het volgende moet omvatten: het 
einde van de aan de lidstaten opgelegde 
macro-economische voorwaarden; regels 
voor het gebruik van de middelen 
overeenkomstig de prioriteiten van elk 
land; de uitsluiting van overheidsuitgaven 
ter medefinanciering van uit EU-
middelen gefinancierde investeringen in 
het kader van het stabiliteitspact, ten 
minste tot de intrekking van het 
stabiliteitspact en de normen en 
procedures voor "economische 
governance";
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Or. pt

Amendement 10
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat meer rekening 
moet worden gehouden met de meningen 
van de Europese burgers wanneer 
besluiten worden genomen over de 
toekomst van Europa, en dat de EU-
begroting resultaten moet opleveren die 
van belang zijn voor de Europese burgers, 
waaronder het verminderen van 
economische en sociale verschillen, niet 
alleen tussen maar ook binnen de 
lidstaten;

Or. ro

Amendement 11
Cristian Ghinea, Pascal Durand, Gilles Boyer, Charles Goerens

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat lidstaten of 
voormalige lidstaten van de Europese 
Unie krachtens de verdragen gebonden 
zijn aan hun begrotingsverplichtingen tot 
aan het einde van de periode waarvoor 
hun toezeggingen gelden en dat het niet 
naleven ervan het wederzijds vertrouwen 
bij toekomstige betrekkingen langdurig 
zou schaden;

Or. en
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Amendement 12
João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is voorstander van de opname van 
specifieke begrotingslijnen voor de 
organisatie en het verloop van de 
conferentie over de toekomst van Europa 
in de begrotingen van de verschillende 
EU-instellingen en -organen, en het 
verstrekken van de nodige middelen voor 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van de conferentie;

Schrappen

Or. pt

Amendement 13
Cristian Ghinea, Pascal Durand, Gilles Boyer, Charles Goerens

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is voorstander van de opname van 
specifieke begrotingslijnen voor de 
organisatie en het verloop van de 
conferentie over de toekomst van Europa 
in de begrotingen van de verschillende EU-
instellingen en -organen, en het 
verstrekken van de nodige middelen voor 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van de conferentie;

2. is voorstander van de opname van 
specifieke begrotingslijnen voor de 
organisatie en het verloop van de 
conferentie over de toekomst van Europa 
in de begrotingen van de verschillende EU-
instellingen en -organen, en het 
verstrekken van de nodige middelen voor 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van de conferentie; roept de Commissie en 
de Raad op om in hun voor de conferentie 
bestemde begrotingsonderdelen rekening 
te houden met het hoge ambitieniveau dat 
het Parlement hiervoor heeft vastgesteld 
in zijn resolutie over dit onderwerp1bis; 
_________________
1bis Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 januari 2020 over het standpunt 
van het Europees Parlement over de 
conferentie over de toekomst van Europa 
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(2019/2990(RSP)).

Or. en

Amendement 14
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is voorstander van de opname van 
specifieke begrotingslijnen voor de 
organisatie en het verloop van de 
conferentie over de toekomst van Europa 
in de begrotingen van de verschillende EU-
instellingen en -organen, en het 
verstrekken van de nodige middelen voor 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van de conferentie;

2. is voorstander van de opname van 
specifieke begrotingslijnen voor de 
organisatie en het verloop van de 
conferentie over de toekomst van Europa 
in de begrotingen van de verschillende EU-
instellingen en -organen, en het 
verstrekken van de nodige middelen voor 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van de conferentie; dringt erop aan dat 
deze begrotingslijnen voldoende middelen 
moeten bevatten om tegemoet te kunnen 
komen aan de ambities die het Europees 
Parlement heeft uiteengezet in zijn 
resolutie 2019/2990(RSP) over het 
standpunt van het Europees Parlement 
over de conferentie over de toekomst van 
Europa, waaronder de organisatie van 
burgeragora's en jongerenagora's 
gedurende de hele looptijd van de 
conferentie;

Or. en

Amendement 15
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is voorstander van de opname van 
specifieke begrotingslijnen voor de 

2. is voorstander van de opname van 
specifieke begrotingslijnen voor de 
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organisatie en het verloop van de 
conferentie over de toekomst van Europa 
in de begrotingen van de verschillende EU-
instellingen en -organen, en het 
verstrekken van de nodige middelen voor 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van de conferentie;

organisatie en het verloop van de 
conferentie over de toekomst van Europa 
in de begrotingen van de verschillende EU-
instellingen en -organen, en het 
verstrekken van de nodige middelen voor 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van de conferentie, en voor het onder de 
aandacht brengen van deze 
doelstellingen van alle burgers in alle 
regio's en steden in de EU;

Or. ro

Amendement 16
Cristian Ghinea, Pascal Durand, Gilles Boyer, Charles Goerens

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. dringt erop aan dat, gezien de 
absolute noodzaak om te beschikken over 
een degelijke begroting om de huidige 
uitdagingen aan te pakken, de 
begrotingsonderhandelingen niet moeten 
uitmonden in handjeklap tussen de 
lidstaten; pleit er daarom opnieuw voor 
om op korte termijn werkelijke eigen 
middelen in te voeren, zoals bedoeld in 
artikel 311 VWEU, om een EU-begroting 
te krijgen die meer aansluit bij 
gemeenschappelijke Europese belangen 
dan bij overwegingen van nationaal-
politieke aard;

Or. en

Amendement 17
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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2 bis. is van mening dat, aangezien 
nationale en regionale parlementen een 
belangrijke rol moeten spelen bij de 
organisatie van de Conferentie over de 
toekomst van Europa, zij aangemoedigd 
moeten worden om evenementen te 
organiseren om het belang van de 
Conferentie voor het voetlicht te brengen;

Or. ro

Amendement 18
Cristian Ghinea, Pascal Durand, Gilles Boyer, Charles Goerens

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt de noodzaak van 
voldoende vastleggings- en 
betalingskredieten voor de programma’s 
“Europa voor de burger”, “Rechten, 
gelijkheid en burgerschap”, en het 
Europees burgerinitiatief, aangezien deze 
instrumenten van essentieel belang zijn 
voor het versterken van de participatieve 
democratische processen in de EU, het 
opbouwen van het vertrouwen van de 
burgers en het vergroten van hun inzicht in 
het EU-beleid;

3. benadrukt de noodzaak van 
voldoende vastleggings- en 
betalingskredieten voor de programma’s 
“Europa voor de burger”, “Rechten, 
gelijkheid en burgerschap”, en het 
Europees burgerinitiatief, aangezien deze 
instrumenten van essentieel belang zijn 
voor het versterken van de participatieve 
democratische processen in de EU, het 
opbouwen van het vertrouwen van de 
burgers en het vergroten van hun inzicht in 
het EU-beleid; roept op tot de 
ontwikkeling van doeltreffende onderwijs- 
en communicatieprogramma's met 
betrekking tot de Europese geschiedenis, 
om het bewustzijn te verhogen zowel voor 
de uitdagingen waar de Europese Unie 
voor staat als voor de toegevoegde waarde 
die het behoren tot een sterke inclusieve 
en democratische Unie met zich 
meebrengt;

Or. en

Amendement 19
João Ferreira
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt de noodzaak van 
voldoende vastleggings- en 
betalingskredieten voor de programma’s 
“Europa voor de burger”, “Rechten, 
gelijkheid en burgerschap”, en het 
Europees burgerinitiatief, aangezien deze 
instrumenten van essentieel belang zijn 
voor het versterken van de participatieve 
democratische processen in de EU, het 
opbouwen van het vertrouwen van de 
burgers en het vergroten van hun inzicht 
in het EU-beleid;

3. is van mening dat de programma's 
"Europa voor de burger", "Rechten, 
gelijkheid en burgerschap" en het Europees 
burgerinitiatief niet mogen bijdragen tot 
de totstandbrenging van een kunstmatige 
Europese identiteit, geschiedvervalsing en 
historisch revisionisme, anticommunisme 
en vergoelijking van het nazi-fascisme;

Or. pt

Amendement 20
Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

vraagt om een specifieke begrotingslijn 
voor de ontwikkeling van een 
demonstratiecurriculum voor onderwijs 
op het gebied van het Europees 
burgerschap;

Or. en

Amendement 21
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat het Gezamenlijk 
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secretariaat van het Transparantieregister 
dringend moet worden voorzien van 
voldoende en passende administratieve en 
financiële middelen om zijn taken uit te 
voeren, aangezien het een cruciale rol 
speelt in het waarborgen van eerlijke en 
transparante activiteiten van 
belangenvertegenwoordigers;

Or. en

Amendement 22
João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. stelt voor dat de begroting 2021 
zorgt voor een aanzienlijke verhoging van 
de financiering voor economische, sociale 
en territoriale cohesie, teneinde de 
convergentie tussen de lidstaten te 
vergroten en de participatie en de 
levensstandaard van de burgers te 
verhogen;

Or. pt

Amendement 23
Cristian Ghinea, Pascal Durand, Gilles Boyer, Charles Goerens

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt erop aan dat passende 
financieringsniveaus worden gewaarborgd 
om de activiteiten van de instellingen en 
organen van de EU, zoals de 
vertegenwoordigingen van de Commissie, 
in staat te stellen desinformatie tegen te 
gaan.

4. dringt erop aan dat passende 
financieringsniveaus worden gewaarborgd 
om de activiteiten van de instellingen en 
organen van de EU, zoals de 
vertegenwoordigingen van de Commissie, 
in staat te stellen desinformatie tegen te 
gaan; wijst met nadruk op het feit dat de 
East StracCom Task Force 
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ondergefinancierd is; roept ertoe op deze 
toewijzing aanzienlijk te verhogen, zodat 
de EU zich met succes kan verdedigen 
tegen desinformatie en buitenlandse 
inmenging; roept op tot meer 
informatiecampagnes om het beleid van 
de EU in de landen van het Oostelijk 
partnerschap beter uit te leggen; wijst op 
het cruciale belang van de bescherming 
van onze Europese democratieën en 
verzoekt de lidstaten meer middelen te 
besteden aan maatregelen op dit terrein;

Or. en

Amendement 24
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt erop aan dat passende 
financieringsniveaus worden gewaarborgd 
om de activiteiten van de instellingen en 
organen van de EU, zoals de 
vertegenwoordigingen van de Commissie, 
in staat te stellen desinformatie tegen te 
gaan.

4. dringt erop aan dat passende 
financieringsniveaus worden gewaarborgd 
om de activiteiten van de instellingen en 
organen van de EU, zoals de 
vertegenwoordigingen van de Commissie, 
in staat te stellen desinformatie en 
campagnes om de publieke opinie te 
manipuleren tegen te gaan;

Or. ro


