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Amendement 1
Sandro Gozi, Pascal Durand, Charles Goerens, Guy Verhofstadt, Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn wetgevingsresolutie van 
16 september 2020 over het ontwerp van 
besluit van de Raad betreffende het stelsel 
van eigen middelen van de Europese 
Unie1 bis,
_________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P9_TA(2020)0220.

Or. en

Amendement 2
Fabio Massimo Castaldo, Mario Furore

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat op 10 november 
2020 een politiek akkoord werd bereikt 
tussen vertegenwoordigers van het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie over het MFK voor de periode 
2021-2027 en over een nieuw 
interinstitutioneel akkoord betreffende 
begrotingsdiscipline, samenwerking in 
begrotingszaken en goed financieel beheer, 
alsmede betreffende nieuwe eigen 
middelen, met inbegrip van een routekaart 
voor de invoering van nieuwe eigen 
middelen;

B. overwegende dat op 10 november 
2020 een politiek akkoord werd bereikt 
tussen vertegenwoordigers van het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie over het MFK voor de periode 
2021-2027 en over een nieuw 
interinstitutioneel akkoord betreffende 
begrotingsdiscipline, samenwerking in 
begrotingszaken en goed financieel beheer, 
alsmede betreffende nieuwe eigen 
middelen, met inbegrip van een routekaart 
voor de invoering van nieuwe eigen 
middelen; overwegende dat de routekaart 
verdere voorstellen voor nieuwe eigen 
middelen in de financiële periode 2021-
2027 niet uitsluit;

Or. en
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Amendement 3
Domènec Ruiz Devesa, Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat op 10 november 
2020 een politiek akkoord werd bereikt 
tussen vertegenwoordigers van het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie over het MFK voor de periode 
2021-2027 en over een nieuw 
interinstitutioneel akkoord betreffende 
begrotingsdiscipline, samenwerking in 
begrotingszaken en goed financieel beheer, 
alsmede betreffende nieuwe eigen 
middelen, met inbegrip van een routekaart 
voor de invoering van nieuwe eigen 
middelen;

B. overwegende dat op 10 november 
2020 een politiek akkoord werd bereikt 
tussen vertegenwoordigers van het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie over het MFK voor de periode 
2021-2027 en over een nieuw 
interinstitutioneel akkoord betreffende 
begrotingsdiscipline, samenwerking in 
begrotingszaken en goed financieel beheer, 
alsmede betreffende nieuwe eigen 
middelen, met inbegrip van een routekaart 
voor de invoering van nieuwe eigen 
middelen, en dat daarnaast ook 
overeenstemming werd bereikt over een 
conditionaliteitsmechanisme ter 
bescherming van de rechtsstaat in de 
Unie; overwegende dat dit akkoord het 
fundament legt voor een financiële unie;

Or. en

Amendement 4
Sandro Gozi, Pascal Durand, Charles Goerens, Guy Verhofstadt, Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de 
tenuitvoerlegging van de 
begrotingsdiscipline en samenwerking 
tussen de instellingen in verband met 
begrotingszaken en goed financieel 
beheer vereist dat de Raad de nodige 
informatie deelt met het Parlement in het 
kader van de kwijtingsprocedure met 
betrekking tot de Europese Raad en de 



AM\1219340NL.docx 5/10 PE661.852v01-00

NL

Raad, zodat wordt gewaarborgd dat het 
Parlement over de noodzakelijke 
informatie beschikt over de wijze waarop 
de Raad zijn begroting uitvoert, hetzij 
rechtstreeks, hetzij via de Commissie;

Or. en

Amendement 5
Domènec Ruiz Devesa, Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de routekaart een 
verzekering is in de zin van artikel 310, lid 
4, VWEU;

Or. en

Amendement 6
Sandro Gozi, Pascal Durand, Charles Goerens, Guy Verhofstadt, Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat dit nieuwe 
akkoord belangrijke nieuwe elementen 
omvat, met name een routekaart voor de 
invoering van nieuwe eigen middelen in de 
komende zeven jaar, bepalingen over 
verscherpt begrotingstoezicht op de 
uitgaven van middelen in het kader van 
Next Generation EU (NGEU) en 
regelingen voor het monitoren van de 
uitgaven voor klimaat- en 
biodiversiteitsdoelstellingen, 
gendergelijkheid en gendermainstreaming;

D. overwegende dat dit nieuwe 
akkoord belangrijke nieuwe elementen 
omvat, met name een routekaart voor de 
invoering van nieuwe eigen middelen in de 
komende zeven jaar die toereikend zullen 
zijn om de rente en de aflossingskosten 
van het herstelinstrument voor de 
Europese Unie (Next Generation EU 
(NGEU)) te dekken; overwegende dat 
ontvangsten uit eigen middelen die de 
terugbetalingsbehoeften overschrijden als 
algemene ontvangsten zullen blijven 
terugvloeien naar de begroting van de 
Unie overeenkomstig het 
universaliteitsbeginsel; overwegende dat 
het nieuwe akkoord ook bepalingen omvat 
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over verscherpt begrotingstoezicht op de 
uitgaven van middelen in het kader van het 
herstelinstrument voor de Europese Unie 
(NGEU), alsook regelingen voor het 
monitoren van de uitgaven voor klimaat- 
en biodiversiteitsdoelstellingen, 
gendergelijkheid en gendermainstreaming;

Or. en

Amendement 7
Fabio Massimo Castaldo, Mario Furore

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat dit nieuwe 
akkoord belangrijke nieuwe elementen 
omvat, met name een routekaart voor de 
invoering van nieuwe eigen middelen in de 
komende zeven jaar, bepalingen over 
verscherpt begrotingstoezicht op de 
uitgaven van middelen in het kader van 
Next Generation EU (NGEU) en 
regelingen voor het monitoren van de 
uitgaven voor klimaat- en 
biodiversiteitsdoelstellingen, 
gendergelijkheid en gendermainstreaming;

D. overwegende dat de Europese Unie 
en de lidstaten de Overeenkomst van 
Parijs hebben ondertekend, waarin een 
mondiaal kader is vastgesteld dat de 
ratificerende partijen ertoe verbindt 
maatregelen te nemen tegen de 
klimaatverandering door hun uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen; 
overwegende dat dit nieuwe akkoord 
belangrijke nieuwe elementen omvat, met 
name een routekaart voor de invoering van 
nieuwe eigen middelen in de komende 
zeven jaar, bepalingen over verscherpt 
begrotingstoezicht op de uitgaven van 
middelen in het kader van het 
herstelinstrument voor de Europese Unie 
(NGEU) en regelingen voor het monitoren 
van de uitgaven voor klimaat- en 
biodiversiteitsdoelstellingen, 
gendergelijkheid en gendermainstreaming;

Or. en

Amendement 8
Victor Negrescu, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat het akkoord een 
nieuwe reeks bepalingen omvat met 
betrekking tot de thematische en niet-
thematische speciale instrumenten, zoals 
het Europees Fonds voor aanpassing aan 
de globalisering, de reserve voor 
solidariteit en noodhulp, de reserve voor 
aanpassing aan de brexit, het enkelvoudig 
marge-instrument en het 
flexibiliteitsinstrument;

Or. en

Amendement 9
Victor Negrescu, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat het akkoord 
voorziet in een verbetering van de 
interinstitutionele samenwerking in 
begrotingszaken, in een door de 
Commissie op te stellen jaarverslag dat bij 
de algemene begroting van de Unie wordt 
gevoegd, en in een jaarlijkse raadpleging 
door de Commissie van het Europees 
Parlement en de Raad om vast te stellen 
welke maatregelen relevant zijn in het 
geval van onvoldoende voortgang bij de 
verwezenlijking van de jaarlijkse 
streefcijfers;

Or. en

Amendement 10
Victor Negrescu, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpresolutie
Overweging D quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

D quater. overwegende dat het 
akkoord voorziet in de monitoring van de 
uitgaven, geïntegreerd in diverse 
afdelingen en programma’s van de 
begroting, met betrekking tot belangrijke 
beleidsterreinen van de Unie, zoals de 
uitgaven in verband met klimaat- en 
biodiversiteitsdoelstellingen, 
gendergelijkheid en de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties, en tevens voorziet in een 
flexibiliteitsinstrument om in te spelen op 
onvoorziene behoeften;

Or. en

Amendement 11
Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Overweging D quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D quinquies. overwegende dat het 
onderdeel over NGEU een nieuwe 
faciliteit voor herstel en veerkracht omvat 
waarbij de lidstaten ertoe worden 
aangespoord ten minste 2 % van de totale 
begroting toe te wijzen aan de culturele en 
creatieve sector, 10 % aan investeringen 
in hoogwaardig en inclusief onderwijs en 
20 % aan digitalisering en opleidingen om 
vaardigheden te verwerven;

Or. en

Amendement 12
Fabio Massimo Castaldo, Mario Furore

Ontwerpresolutie
Overweging G
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Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat dit akkoord 
bovendien een verbintenis omvat om op 
zoek te gaan naar regelingen voor 
samenwerking tussen de instellingen voor 
toekomstige MFK-onderhandelingen, 
teneinde de dialoog en transparantie van 
het volledige onderhandelingsproces te 
versterken;

G. overwegende dat dit akkoord is 
bereikt na lange en moeilijke 
onderhandelingen, hetgeen aantoont dat 
het noodzakelijk is de volledige 
begrotingsprocedure te verbeteren, zodat 
tussen de instellingen in de toekomst 
sneller en gemakkelijker een akkoord tot 
stand kan worden gebracht in verband 
met het MFK; overwegende dat dit 
akkoord bovendien een verbintenis omvat 
om op zoek te gaan naar regelingen voor 
samenwerking tussen de instellingen voor 
toekomstige MFK-onderhandelingen, 
teneinde de dialoog en transparantie van 
het volledige onderhandelingsproces te 
versterken;

Or. en

Amendement 13
Sandro Gozi, Pascal Durand, Charles Goerens, Guy Verhofstadt, Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat dit akkoord 
bovendien een verbintenis omvat om op 
zoek te gaan naar regelingen voor 
samenwerking tussen de instellingen voor 
toekomstige MFK-onderhandelingen, 
teneinde de dialoog en transparantie van 
het volledige onderhandelingsproces te 
versterken;

G. overwegende dat dit akkoord 
bovendien voor het eerst bepalingen 
omvat met betrekking tot samenwerking 
en dialoog vanwege de instellingen tijdens 
de onderhandelingen over het MFK, die 
tot doel hebben te voldoen aan de in het 
Verdrag gestelde eisen op grond waarvan 
de instellingen alle maatregelen moeten 
nemen die nodig zijn om de vaststelling 
van een MFK te vergemakkelijken, het 
overleg te bevorderen en hun standpunten 
in begrotingsaangelegenheden dichter bij 
elkaar te brengen, teneinde de dialoog en 
transparantie van het volledige 
onderhandelingsproces te versterken;

Or. en
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Amendement 14
Esteban González Pons

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat het passend is te 
herinneren aan de noodzaak van een 
objectief, eerlijk en transparant 
rechtskader voor de selectie van projecten 
die worden gefinancierd met middelen 
van de faciliteit voor herstel en 
veerkracht;

Or. en

Amendement 15
Esteban González Pons

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat een 
betekenisvolle betrokkenheid van de 
regionale en lokale autoriteiten van 
cruciaal belang is om de doelstellingen 
van het MFK en Next Generation EU te 
verwezenlijken en een symmetrisch 
herstel te stimuleren, niet alleen tussen de 
lidstaten maar ook tussen de regio’s;

Or. en


