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11.3.2013 B7-0129/3 

Amendement  3 

Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De conclusies van de Europese Raad van 7 en 8 februari betreffende het meerjarig financieel 

kader 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. neemt kennis van de conclusies van de 

Europese Raad betreffende het MFK, die 

niet meer zijn dan een politiek akkoord 

tussen de staatshoofden en 

regeringsleiders; verwerpt dit akkoord in 

zijn huidige vorm omdat het niet 

beantwoordt aan de prioriteiten en zorgen 

die het Parlement met name in zijn 

resolutie van 23 oktober 2012 heeft 

verwoord, en omdat het voorbijgaat aan de 

rol en bevoegdheden van het Parlement 

volgens het Verdrag van Lissabon; is van 

oordeel dat het akkoord, waaraan de Unie 

voor de komende zeven jaar gebonden is, 

niet kan worden aanvaard als er niet aan 

bepaalde essentiële voorwaarden voldaan 

is; 

1. neemt kennis van de conclusies van de 

Europese Raad betreffende het MFK, die 

niet meer zijn dan een politiek akkoord 

tussen de staatshoofden en 

regeringsleiders, niet beantwoorden aan de 

prioriteiten en zorgen die het Parlement 

met name in zijn resolutie van 23 oktober 

2012 heeft verwoord, en voorbijgaan aan 

de rol en bevoegdheden van het Parlement 

volgens het Verdrag van Lissabon; is van 

oordeel dat het akkoord, waaraan de Unie 

voor de komende zeven jaar gebonden is, 

niet kan worden aanvaard als er niet aan 

bepaalde essentiële voorwaarden voldaan 

is; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/4 

Amendement  4 

Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De conclusies van de Europese Raad van 7 en 8 februari betreffende het meerjarig financieel 

kader 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. is een verklaard tegenstander van de 

huidige accumulatie en prolongatie van 

nog niet gehonoreerde betalingsaanvragen 

in de EU-begroting en is fel gekant tegen 

een financieel kader dat de een structureel 

tekort in de EU-begroting introduceert, 

hetgeen strijdig is met de bepalingen van 

het Verdrag (artikelen 310 en 323 VWEU); 

6. is een verklaard tegenstander van de 

huidige accumulatie en prolongatie van 

nog niet gehonoreerde betalingsaanvragen 

in de EU-begroting en is fel gekant tegen 

een financieel kader dat een tekort in de 

EU-begroting introduceert, hetgeen strijdig 

is met de bepalingen van het Verdrag 

(artikelen 310 en 323 VWEU); 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/5 

Amendement  5 

Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De conclusies van de Europese Raad van 7 en 8 februari betreffende het meerjarig financieel 

kader 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is dan ook vastbesloten verdere 

verschuivingen van betalingen van 2013 

naar het nieuwe MFK te verhinderen; 

herinnert aan de verklaring die aan de 

begroting 2013 gehecht is en waarin de 

Commissie wordt verzocht vroegtijdig in 

2013 een ontwerp van gewijzigde 

begroting in te dienen met als enig doel de 

dekking van alle nog niet gehonoreerde 

betalingsaanvragen voor 2012; 

onderstreept dat het de onderhandelingen 

over het MFK pas zullen beginnen als de 

Commissie de gewijzigde begroting die 

aan deze politieke afspraak beantwoordt 

indient, en dat de onderhandelingen niet 

zullen worden gesloten voordat Raad en 

Parlement deze gewijzigde begroting 

hebben vastgesteld; verlangt voorts dat de 

Raad de politieke toezegging doet dat alle 

wettelijk verplichte betalingen voor 2013 

voor het eind van het jaar gedaan zullen 

worden; 

7. is dan ook vastbesloten verdere 

verschuivingen van betalingen van 2013 

naar het nieuwe MFK te verhinderen; 

herinnert aan de verklaring die aan de 

begroting 2013 gehecht is en waarin de 

Commissie wordt verzocht vroegtijdig in 

2013 een ontwerp van gewijzigde 

begroting in te dienen met als enig doel de 

dekking van alle nog niet gehonoreerde 

betalingsaanvragen voor 2012; 

onderstreept dat het de onderhandelingen 

over het MFK pas zal beginnen als de 

Commissie de gewijzigde begroting die 

aan deze politieke afspraak beantwoordt 

indient, en dat de onderhandelingen niet 

zullen worden gesloten voordat Raad en 

Parlement een politiek akkoord over deze 

gewijzigde begroting hebben bereikt; 

verlangt voorts dat de Raad de politieke 

toezegging doet dat alle wettelijk 

verplichte betalingen voor 2013 voor het 

eind van het jaar gedaan zullen worden; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/6 

Amendement  6 

Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De conclusies van de Europese Raad van 7 en 8 februari betreffende het meerjarig financieel 

kader 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. beklemtoont dat het komende Europees 

Parlement en de nieuwe Commissie, die na 

de Europese verkiezingen van 2014 

aantreden, de begrotingsprioriteiten van de 

Unie moeten kunnen bekrachtigen en het 

MFK moeten kunnen herzien, wil een en 

ander volledig democratisch gelegitimeerd 

zijn; verklaart zich daarom voorstander van 

een verplichte alomvattende toetsing van 

het MFK, en eventueel een 

vervalbepaling; is van oordeel dat de 

toetsing wettelijk verplicht moet zijn, in de 

MFK-verordening moet worden 

opgenomen en onderhevig moet zijn aan 

besluitvorming bij gekwalificeerde 

meerderheid in de Raad, hetgeen mogelijk 

is als de "passerelleclausule" van artikel 

312, lid 2, VWEU volledig benut wordt; 

9. beklemtoont dat het komende Europees 

Parlement en de nieuwe Commissie, die na 

de Europese verkiezingen van 2014 

aantreden, de begrotingsprioriteiten van de 

Unie moeten kunnen bekrachtigen en het 

MFK moeten kunnen herzien, wil een en 

ander volledig democratisch gelegitimeerd 

zijn; verklaart zich daarom voorstander van 

een verplichte alomvattende toetsing van 

het MFK; is van oordeel dat de toetsing 

wettelijk verplicht moet zijn, in de MFK-

verordening moet worden opgenomen en 

onderhevig moet zijn aan besluitvorming 

bij gekwalificeerde meerderheid in de 

Raad, hetgeen mogelijk is als de 

"passerelleclausule" van artikel 312, lid 2, 

VWEU volledig benut wordt; 

Or. en 

 

 


