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Amendement 1
Rasmus Andresen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt dat de lidstaten er tot 
dusver nog niet in geslaagd zijn een 
overeenkomst te bereiken over het 
meerjarig financieel kader (MFK) voor de 
periode 2021-2027, waardoor de tijdige 
start van de nieuwe programma’s en het 
vermogen van de Unie om haar politieke 
prioriteiten te verwezenlijken gevaar 
lopen; merkt op dat het MFK de basis 
vormt voor de jaarlijkse begroting en dat, 
indien er geen MFK-verordening is, 
richtlijnen voor de begroting van 2021 
enkel het algemene standpunt van het 
Parlement over het MFK kunnen 
weergeven;

1. betreurt dat de lidstaten er tot 
dusver nog niet in geslaagd zijn een 
overeenkomst te bereiken over het 
meerjarig financieel kader (MFK) voor de 
periode 2021-2027, waardoor de tijdige 
start van de nieuwe programma’s en het 
vermogen van de Unie om uiterlijk in 2040 
een koolstofneutrale economie en de 
daarmee verband houdende politieke 
prioriteiten in het kader van de Europese 
Green Deal te verwezenlijken gevaar 
lopen; merkt op dat het MFK de basis 
vormt voor de jaarlijkse begroting en dat, 
indien er geen MFK-verordening is, 
richtlijnen voor de begroting van 2021 
enkel het algemene standpunt van het 
Parlement over het MFK kunnen 
weergeven;

Or. en

Amendement 2
Valerie Hayer, Iskra Mihaylova, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh, Valter Flego, Dominique Riquet, Claudia Gamon, Christophe Grudler, 
Martin Hojsík

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt dat de lidstaten er tot 
dusver nog niet in geslaagd zijn een 
overeenkomst te bereiken over het 
meerjarig financieel kader (MFK) voor de 
periode 2021-2027, waardoor de tijdige 
start van de nieuwe programma’s en het 

1. betreurt dat de lidstaten er tot 
dusver nog niet in geslaagd zijn een 
overeenkomst te bereiken over het 
meerjarig financieel kader (MFK) voor de 
periode 2021-2027 en de hervorming van 
het stelsel van de eigen middelen, 
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vermogen van de Unie om haar politieke 
prioriteiten te verwezenlijken gevaar lopen; 
merkt op dat het MFK de basis vormt voor 
de jaarlijkse begroting en dat, indien er 
geen MFK-verordening is, richtlijnen voor 
de begroting van 2021 enkel het algemene 
standpunt van het Parlement over het MFK 
kunnen weergeven;

waardoor de tijdige start van de nieuwe 
programma’s en het vermogen van de Unie 
om haar politieke prioriteiten te 
verwezenlijken gevaar lopen; merkt op dat 
het MFK de basis vormt voor de jaarlijkse 
begroting en dat, indien er geen MFK-
verordening is, richtlijnen voor de 
begroting van 2021 enkel het algemene 
standpunt van het Parlement over het MFK 
kunnen weergeven;

Or. en

Amendement 3
Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt dat de lidstaten er tot 
dusver nog niet in geslaagd zijn een 
overeenkomst te bereiken over het 
meerjarig financieel kader (MFK) voor de 
periode 2021-2027, waardoor de tijdige 
start van de nieuwe programma’s en het 
vermogen van de Unie om haar politieke 
prioriteiten te verwezenlijken gevaar lopen; 
merkt op dat het MFK de basis vormt voor 
de jaarlijkse begroting en dat, indien er 
geen MFK-verordening is, richtlijnen voor 
de begroting van 2021 enkel het algemene 
standpunt van het Parlement over het MFK 
kunnen weergeven;

1. betreurt dat de lidstaten er tot 
dusver nog niet in geslaagd zijn een 
overeenkomst te bereiken over het 
meerjarig financieel kader (MFK) voor de 
periode 2021-2027, waardoor de tijdige 
start en goede werking van de nieuwe 
programma’s en het vermogen van de Unie 
om haar politieke prioriteiten te 
verwezenlijken gevaar lopen; merkt op dat 
het MFK de basis vormt voor de jaarlijkse 
begroting en dat, indien er geen MFK-
verordening is, richtlijnen voor de 
begroting van 2021 enkel het algemene 
standpunt van het Parlement over het MFK 
kunnen weergeven;

Or. en

Amendement 4
Rasmus Andresen
namens de Verts/ALE-Fractie
Jens Geier

Ontwerpadvies
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Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat ervoor moet worden 
gezorgd dat in de begroting 2021 
voldoende middelen worden opgenomen 
om de Unie in staat te stellen snel de 
concrete maatregelen te nemen die nodig 
zijn om de noodsituatie op het gebied van 
klimaat, biodiversiteit en milieu aan te 
pakken; benadrukt dat de volgende 
begroting de Unie in staat moet stellen 
haar verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst van Parijs na te komen, 
volledig afgestemd moet zijn op de 
doelstelling om de opwarming van de 
aarde te beperken tot minder dan 1,5 °C, 
en moet bijdragen aan het omkeren van 
de teloorgang van de biodiversiteit;

Or. en

Amendement 5
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst op de noodzaak van het 
omkeren van industriële en commerciële 
strategieën op basis van geplande 
veroudering, waarbij producten zijn 
ontworpen om een korte houdbaarheid te 
hebben en op zeer korte termijn moeten 
worden vervangen, hetgeen indruist tegen 
de noodzaak de productie en consumptie 
aan te passen aan de beperkingen van de 
hulpbronnen van de planeet; is voorts van 
mening dat het recht van verhaal en van 
voortdurende technische ondersteuning 
van cruciaal belang is om duurzame 
productie en consumptie te 
bewerkstelligen;
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Or. pt

Amendement 6
Christian Ehler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt voorts op dat een van de 
belangrijkste politieke prioriteiten erin 
bestaat het concurrentievermogen van de 
industrie in de EU te waarborgen, onder 
meer door de administratieve lasten van 
de EU-programma’s te verminderen en de 
huidige EU-staatssteunregels te 
herzien; is van mening dat economische 
welvaart rechtstreeks verband houdt met 
het mondiale industriële 
concurrentievermogen en een efficiënt 
klimaatbeleid;

Or. en

Amendement 7
Giorgos Georgiou, Marc Botenga

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst er nogmaals op dat de EU-
begroting ten goede moet komen aan de 
mensen en hoofdzakelijk gericht moet zijn 
op duurzame ontwikkeling en banen van 
hoge kwaliteit, de transitie naar een 
efficiënter energiesysteem gebaseerd op 
hernieuwbare energiebronnen, de strijd 
tegen klimaatverandering en de 
uitbanning van energie-armoede;

Or. en
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Amendement 8
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. verzoekt om extra middelen uit 
hoofde van begrotingsposten voor 
verlening van steun aan micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen, met name 
wat betreft toegang tot financiering en 
innovatie; verzoekt in dit opzicht om de 
opneming van extra steun voor micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
hun representatieve verenigingen op deze 
gebieden in de volgende begroting en om 
maatregelen ter bevordering van betere 
arbeidsomstandigheden; verzoekt 
daarnaast om extra technische 
ondersteuning en de invoering van 
eenvoudigere en meer gestroomlijnde 
aanvraagprocedures voor micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen die 
toegang tot EU-financiering en -
programma’s wensen te verkrijgen;

Or. pt

Amendement 9
Christian Ehler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. dringt erop aan dat er aanzienlijke 
investeringen in innovatie, onder meer in 
digitale technologieën en energie-
intensieve sectoren, nodig zijn om het 
concurrentievermogen te versterken, 
toekomstige vaardigheden te stimuleren 
en banen te creëren; herinnert de 
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lidstaten eraan dat Horizon Europa het 
grootste MFK-instrument ter bevordering 
van onderzoek en innovatie is;

Or. en

Amendement 10
Rasmus Andresen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat als de Unie uiterlijk 
in 2050 broeikasgasneutraliteit wil 
bereiken, zoals onderschreven door de 
Europese Green Deal van de Commissie, 
een ambitieus en bindend streefdoel voor 
klimaatgerelateerde uitgaven in het MFK 
voor de periode 2021-2027 van essentieel 
belang is; roept in dit verband op om een 
streefdoel van ten minste 50 % vast te 
stellen;

Or. en

Amendement 11
Giorgos Georgiou, Marc Botenga, Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. onderstreept dat er geen 
overheidsmiddelen aan militaire 
investeringen of investeringen met 
gevolgen op defensiegebied mogen 
worden besteed;

Or. en
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Amendement 12
Rasmus Andresen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. herhaalt zijn oproep om 
schadelijke subsidies geleidelijk af te 
schaffen en de samenhang tussen alle 
EU-fondsen en -programma’s te 
waarborgen; dringt erop aan dat 
projecten en programma’s die niet stroken 
met de doelstelling om de opwarming van 
de aarde te beperken tot minder dan 
1,5 °C of met de doelstelling om het 
biodiversiteitsverlies tot staan te brengen 
en om te buigen, niet in aanmerking 
mogen komen voor steun uit de EU-
begroting;

Or. en

Amendement 13
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. verzoekt om een 
evenwichtige verdeling van middelen 
onder de lidstaten, teneinde verschillen in 
O&O-capaciteiten en activiteiten op hun 
diverse gebieden te verkleinen;

Or. pt

Amendement 14
Rasmus Andresen
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. herinnert eraan dat 
artikel 2, lid 1, onder c), van de 
Overeenkomst van Parijs de partijen ertoe 
verplicht om “geldstromen te doen sporen 
met een traject naar geringe 
broeikasgasemissies en klimaatbestendige 
ontwikkeling”; roept de Commissie op het 
beginsel “geen schade berokkenen” op te 
nemen in de MFK-EM-verordening en 
ervoor te zorgen dat dit beginsel in de 
sectorale programma’s wordt toegepast;

Or. en

Amendement 15
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. verzoekt dat de EU-
begroting zich toespitst op projecten die 
het creëren van banen met rechten, 
fatsoenlijke lonen en duurzame, stabiele 
en gereguleerde arbeidsverhoudingen 
bevorderen en verbeteren;

Or. pt

Amendement 16
Rasmus Andresen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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1 sexies. verzoekt de Commissie te 
zorgen voor horizontale richtsnoeren 
inzake klimaat- en biodiversiteitstoetsing 
waarnaar alle 
beleidsplanningsdocumenten voor het 
volgende MFK zich moeten richten;

Or. en

Amendement 17
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 sexies. benadrukt dat middelen, 
steun en programma’s uit hoofde van de 
volgende EU-begroting uitsluitend tot 
civiele doeleinden moeten worden 
beperkt;

Or. pt

Amendement 18
Rasmus Andresen
namens de Verts/ALE-Fractie
Jens Geier

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 septies. verzoekt de Commissie 
jaarlijks verslag uit te brengen over de 
wijze waarop de doelstellingen inzake 
klimaat- en biodiversiteitmainstreaming 
worden gehaald, op basis van de 
werkelijke uitgaven in plaats van 
ramingen; verzoekt de Commissie voorts 
een correctiemechanisme voor te stellen 
voor het geval dat de uitgaven voor 
klimaat en biodiversiteit onder de 
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geplande doelstellingen komen te liggen;

Or. en

Amendement 19
Rasmus Andresen
namens de Verts/ALE-Fractie
Jens Geier

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 octies. verzoekt dat de planning 
van de uitgaven voor klimaat en 
biodiversiteit systematisch plaatsvindt 
tijdens de uitwerking van alle 
beleidslijnen en programma’s en niet 
enkel als een boekhoudkundige oefening 
achteraf in het kader van de jaarlijkse 
begrotingsprocedure;

Or. en

Amendement 20
Rasmus Andresen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 nonies. roept de Commissie op om 
uiterlijk in juli 2020 een uitgebreid en 
gedetailleerd wetgevingsvoorstel in te 
dienen over het volgen, verantwoorden en 
toetsen van de doelstellingen inzake 
klimaat- en biodiversiteitmainstreaming, 
en verzoekt dat het Parlement nauw wordt 
betrokken bij de ontwikkeling van deze 
methodologieën;

Or. en
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Amendement 21
Patrizia Toia

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het belang van rubriek 1 
(“eengemaakte markt, innovatie en digitaal 
beleid”) voor het stimuleren van 
innovatiegedreven economische groei en 
het bijdragen tot een klimaatneutrale 
samenleving in overeenstemming met de 
Overeenkomst van Parijs; benadrukt verder 
het belang van de nieuwe rubriek 5 
(“Veiligheid en defensie”), die het nieuwe 
Europees Defensiefonds alsmede 
belangrijke fondsen inzake nucleaire 
veiligheid en ontmanteling omvat;

2. benadrukt het belang van rubriek 1 
(“eengemaakte markt, innovatie en digitaal 
beleid”) voor het stimuleren van 
innovatiegedreven economische groei en 
het bijdragen tot een klimaatneutrale 
samenleving in overeenstemming met de 
Overeenkomst van Parijs; wijst op de 
essentiële rol van digitalisering bij de 
overheid en van interoperabiliteit tussen 
de digitale systemen van de verschillende 
overheidsdiensten op alle niveaus, in het 
beste belang van de burgers en de 
ondernemingen; benadrukt verder het 
belang van de nieuwe rubriek 5 
(“Veiligheid en defensie”), die het nieuwe 
Europees Defensiefonds alsmede 
belangrijke fondsen inzake nucleaire 
veiligheid en ontmanteling omvat;

Or. it

Amendement 22
Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het belang van rubriek 1 
(“eengemaakte markt, innovatie en digitaal 
beleid”) voor het stimuleren van 
innovatiegedreven economische groei en 
het bijdragen tot een klimaatneutrale 
samenleving in overeenstemming met de 
Overeenkomst van Parijs; benadrukt 
verder het belang van de nieuwe rubriek 5 

2. benadrukt de relevantie van de 
nieuwe rubriek 1 (“eengemaakte markt, 
innovatie en digitaal beleid”) voor het 
beklemtonen van het belang van de 
toegevoegde waarde van het EU-optreden 
op die gebieden en voor het bijdragen tot 
de aanpak van dringende uitdagingen, 
zoals de EU klimaatneutraal maken tegen 
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(“Veiligheid en defensie”), die het nieuwe 
Europees Defensiefonds alsmede 
belangrijke fondsen inzake nucleaire 
veiligheid en ontmanteling omvat;

2050;

Or. en

Amendement 23
Giorgos Georgiou, Marc Botenga, Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het belang van rubriek 1 
(“eengemaakte markt, innovatie en digitaal 
beleid”) voor het stimuleren van 
innovatiegedreven economische groei en 
het bijdragen tot een klimaatneutrale 
samenleving in overeenstemming met de 
Overeenkomst van Parijs; benadrukt 
verder het belang van de nieuwe rubriek 5 
(“Veiligheid en defensie”), die het nieuwe 
Europees Defensiefonds alsmede 
belangrijke fondsen inzake nucleaire 
veiligheid en ontmanteling omvat;

2. benadrukt dat de nieuwe rubriek 1 
(“eengemaakte markt, innovatie en digitaal 
beleid”) gericht moet zijn op het 
stimuleren van sociale ontwikkeling op 
basis van de behoeften van de bevolking 
en moet bijdragen tot de inzet van 
hernieuwbare energiebronnen en 
maatregelen inzake energie-efficiëntie om 
de verbintenissen in het kader van de 
Overeenkomst van Parijs na te komen en 
de transitie naar een broeikasgasneutrale 
economie te versnellen;

Or. en

Amendement 24
Valerie Hayer, Iskra Mihaylova, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh, Valter Flego, Dominique Riquet, Claudia Gamon, Christophe Grudler, 
Martin Hojsík

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het belang van rubriek 1 
(“eengemaakte markt, innovatie en digitaal 
beleid”) voor het stimuleren van 
innovatiegedreven economische groei en 
het bijdragen tot een klimaatneutrale 

2. benadrukt het belang van rubriek 1 
(“eengemaakte markt, innovatie en digitaal 
beleid”) voor het stimuleren van 
innovatiegedreven en duurzame 
economische groei en het bijdragen tot een 
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samenleving in overeenstemming met de 
Overeenkomst van Parijs; benadrukt verder 
het belang van de nieuwe rubriek 5 
(“Veiligheid en defensie”), die het nieuwe 
Europees Defensiefonds alsmede 
belangrijke fondsen inzake nucleaire 
veiligheid en ontmanteling omvat;

klimaatneutrale samenleving in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs; benadrukt verder het belang van 
de nieuwe rubriek 5 (“Veiligheid en 
defensie”), die het nieuwe Europees 
Defensiefonds alsmede belangrijke fondsen 
inzake nucleaire veiligheid en 
ontmanteling omvat;

Or. en

Amendement 25
Jens Geier

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het belang van rubriek 1 
(“eengemaakte markt, innovatie en digitaal 
beleid”) voor het stimuleren van 
innovatiegedreven economische groei en 
het bijdragen tot een klimaatneutrale 
samenleving in overeenstemming met de 
Overeenkomst van Parijs; benadrukt 
verder het belang van de nieuwe rubriek 5 
(“Veiligheid en defensie”), die het nieuwe 
Europees Defensiefonds alsmede 
belangrijke fondsen inzake nucleaire 
veiligheid en ontmanteling omvat;

2. benadrukt het belang van de nieuwe 
rubriek 1 (“eengemaakte markt, innovatie 
en digitaal beleid”) voor het stimuleren van 
innovatiegedreven economische groei, het 
ontwikkelen van leiderschap op het gebied 
van innovatie en het bijdragen tot een 
klimaatneutrale economie en samenleving 
tegen 2050 in overeenstemming met de 
Overeenkomst van Parijs, door 
bijvoorbeeld het incrementele en 
disruptieve onderzoek naar geavanceerde 
en baanbrekende technologieën te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 26
Rasmus Andresen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het belang van rubriek 1 2. benadrukt het belang van de nieuwe 
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(“eengemaakte markt, innovatie en digitaal 
beleid”) voor het stimuleren van 
innovatiegedreven economische groei en 
het bijdragen tot een klimaatneutrale 
samenleving in overeenstemming met de 
Overeenkomst van Parijs; benadrukt 
verder het belang van de nieuwe rubriek 5 
(“Veiligheid en defensie”), die het nieuwe 
Europees Defensiefonds alsmede 
belangrijke fondsen inzake nucleaire 
veiligheid en ontmanteling omvat;

rubriek 1 (“eengemaakte markt, innovatie 
en digitaal beleid”) voor het stimuleren van 
innovatiegedreven economische en 
duurzame ontwikkeling in 
overeenstemming met de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
voor het bijdragen tot een klimaatneutrale 
economie en samenleving in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs, alsmede voor het verstrekken 
van voldoende financiering voor de veilige 
ontmanteling van de kerncentrales in 
Litouwen, Slowakije en Bulgarije;

Or. en

Amendement 27
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het belang van rubriek 1 
(“eengemaakte markt, innovatie en digitaal 
beleid”) voor het stimuleren van 
innovatiegedreven economische groei en 
het bijdragen tot een klimaatneutrale 
samenleving in overeenstemming met de 
Overeenkomst van Parijs; benadrukt verder 
het belang van de nieuwe rubriek 5 
(“Veiligheid en defensie”), die het nieuwe 
Europees Defensiefonds alsmede 
belangrijke fondsen inzake nucleaire 
veiligheid en ontmanteling omvat;

2. benadrukt het belang van rubriek 1 
(“eengemaakte markt, innovatie en digitaal 
beleid”) voor het stimuleren van 
innovatiegedreven economische groei en 
het bijdragen tot een klimaatneutrale 
samenleving in overeenstemming met de 
Overeenkomst van Parijs; benadrukt verder 
het belang van de nieuwe rubriek 5 
(“Veiligheid en defensie”), die het nieuwe 
Europees Defensiefonds alsmede 
belangrijke fondsen inzake nucleaire 
veiligheid omvat;

Or. en

Amendement 28
Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt het belang van de 
nieuwe rubriek 1 voor het stimuleren van 
innovatiegedreven economische 
ontwikkeling en leiderschap inzake op 
kennis gebaseerde innovatie die bijdraagt 
tot een klimaatneutrale samenleving in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van de Europese Green Deal; verzoekt de 
Commissie ervoor te zorgen dat in de 
begroting voor 2021 voldoende middelen 
worden uitgetrokken om snel concrete 
maatregelen te nemen om de klimaatcrisis 
aan te pakken; benadrukt dat de volgende 
begroting de Unie in staat moet stellen 
haar verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst van Parijs na te komen en 
volledig afgestemd moet zijn op de 
doelstelling om de opwarming van de 
aarde te beperken tot minder dan 1,5 °C;

Or. en

Amendement 29
Rasmus Andresen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat de 
hightechindustrieën materialen nodig 
hebben die niet altijd gemakkelijk 
beschikbaar zijn, en roept niet alleen op 
om de ontwikkeling te stimuleren van 
toeleveringsketens die volledig in 
overeenstemming zijn met de Europese 
normen en waarden, maar ook om 
maatregelen te treffen voor het vermelden 
van de materiaalsamenstelling van 
producten op de etikettering ervan 
teneinde de terugwinning van de beperkte 
middelen verderop in de levenscyclus van 
de producten te vergemakkelijken; dringt, 
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in diezelfde hightechsectoren en met 
name in het digitaliseringsproces, aan op 
de identificatie en ondersteuning van 
efficiëntiewinsten op het gebied van 
digitalisering die leiden tot een 
koolstofnegatief nettoresultaat;

Or. en

Amendement 30
Jens Geier

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt verder het belang van 
de nieuwe rubriek 5 (“Veiligheid en 
defensie”), die belangrijke fondsen inzake 
nucleaire veiligheid en ontmanteling 
omvat;

Or. en

Amendement 31
Jens Geier

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat het Parlement 
van oordeel is dat de totale financiële 
toewijzing aan Horizon Europa op 
120 miljard EUR (in prijzen van 2018) 
moet worden vastgesteld; verzoekt de 
Commissie in dit verband een 
ontwerpbegroting voor 2021 te presenteren 
die rekening houdt met dit standpunt, zodat 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten op 
gebieden die essentieel zijn voor de 
strategische autonomie van de EU en die 
de burgers en samenleving ten goede 

3. herinnert eraan dat het Parlement 
van oordeel is dat de totale financiële 
toewijzing aan Horizon Europa op 
120 miljard EUR (in prijzen van 2018) 
moet worden vastgesteld, en wijst op de 
voortdurend lage succespercentages voor 
aanvragen in de loop van het laatste 
MFK, wat betekent dat er veel meer 
kwalitatief hoogwaardige projecten op het 
gebied van onderzoek en innovatie zouden 
kunnen worden gefinancierd als er 
voldoende financiering van de EU zou 
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komen, zoals de digitale transformatie, 
gezondheidszorg en ruimtevaart, worden 
voortgezet; herinnert in dit verband aan het 
belang van fundamenteel onderzoek;

kunnen worden verstrekt; verzoekt de 
Commissie in dit verband een 
ontwerpbegroting voor 2021 te presenteren 
die rekening houdt met dit standpunt, zodat 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten op 
gebieden die essentieel zijn voor de 
strategische autonomie, de verwezenlijking 
van de klimaatdoelstellingen en het 
internationale concurrentievermogen van 
de EU en die alle delen van de 
samenleving ten goede komen, zoals 
decarbonisatie, de digitale transformatie, 
gezondheidszorg en ruimtevaart, worden 
voortgezet; herinnert in dit verband aan het 
belang van fundamenteel en toegepast 
onderzoek, demonstratie, marktintegratie, 
alsmede van gebieden die te lijden hebben 
onder marktfalen en daarom afhankelijk 
zijn van overheidsfinanciering; benadrukt 
in dit verband dat alle financiële 
instrumenten ter ondersteuning van 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 
zoals Horizon Europa en InvestEU, de 
hele innovatiecyclus moeten 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 32
Rasmus Andresen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat het Parlement 
van oordeel is dat de totale financiële 
toewijzing aan Horizon Europa op 
120 miljard EUR (in prijzen van 2018) 
moet worden vastgesteld; verzoekt de 
Commissie in dit verband een 
ontwerpbegroting voor 2021 te presenteren 
die rekening houdt met dit standpunt, zodat 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten op 
gebieden die essentieel zijn voor de 

3. herinnert eraan dat het Parlement 
van oordeel is dat de totale financiële 
toewijzing aan Horizon Europa op 
120 miljard EUR (in prijzen van 2018) 
moet worden vastgesteld; verzoekt de 
Commissie in dit verband een 
ontwerpbegroting voor 2021 te presenteren 
die rekening houdt met dit standpunt, zodat 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
worden voortgezet op gebieden die 
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strategische autonomie van de EU en die 
de burgers en samenleving ten goede 
komen, zoals de digitale transformatie, 
gezondheidszorg en ruimtevaart, worden 
voortgezet; herinnert in dit verband aan het 
belang van fundamenteel onderzoek;

essentieel zijn voor het aanpakken van 
dringende maatschappelijke uitdagingen, 
zoals klimaatverandering en de 
verwezenlijking van een 
broeikasgasneutrale economie en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, en 
voor het strategische leiderschap van de 
EU en die de burgers en samenleving ten 
goede komen, zoals de transformatie op 
digitaal, energie- en vervoersgebied, 
gezondheidszorg en ruimtevaart; is van 
mening dat de financiële middelen voor 
onderzoek en innovatie in de EU met 
name moeten worden aangewend op 
gebieden waar de markt faalt en 
maatschappelijke problemen worden 
verwaarloosd; herinnert in dit verband aan 
het belang van fundamenteel onderzoek en 
internationale samenwerking op het 
gebied van onderzoek en innovatie, en 
dringt er bij de Commissie op aan de 
internationale W&T-overeenkomsten en 
mondiale partnerschappen te versterken, 
om de dalende trend in de internationale 
deelname aan Horizon 2020 om te 
buigen;

Or. en

Amendement 33
Dan Nica

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat het Parlement 
van oordeel is dat de totale financiële 
toewijzing aan Horizon Europa op 
120 miljard EUR (in prijzen van 2018) 
moet worden vastgesteld; verzoekt de 
Commissie in dit verband een 
ontwerpbegroting voor 2021 te presenteren 
die rekening houdt met dit standpunt, zodat 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten op 
gebieden die essentieel zijn voor de 

3. herinnert eraan dat het Parlement 
van oordeel is dat de totale financiële 
toewijzing aan Horizon Europa ten 
bedrage van 120 miljard EUR (in prijzen 
van 2018) een sterke verbintenis vormt om 
de toekomstige uitdagingen, met inbegrip 
van de nieuwe Green Deal, aan te gaan; 
vestigt de aandacht op het feit dat een 
verlaging van de begroting voor Horizon 
Europa met 10 miljard EUR zou leiden tot 
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strategische autonomie van de EU en die 
de burgers en samenleving ten goede 
komen, zoals de digitale transformatie, 
gezondheidszorg en ruimtevaart, worden 
voortgezet; herinnert in dit verband aan het 
belang van fundamenteel onderzoek;

een bbp-verlies van 110 miljard EUR over 
25 jaar, een verlies van 100 000 banen 
tegen 2040, 5 300 minder gefinancierde 
O&I-projecten, 50 000 minder gesteunde 
onderzoekers en een verlies van 
900 patenten; verzoekt de Commissie in 
dit verband een ontwerpbegroting voor 
2021 te presenteren die rekening houdt met 
dit standpunt, zodat onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten bijdragen aan het 
verkleinen van de O&I-kloof en het 
versterken van de marktintroductie van 
innovatieve oplossingen, en worden 
voortgezet op gebieden die essentieel zijn 
voor de strategische autonomie van de EU 
en die de burgers, de samenleving en de 
industrie ten goede komen, zoals de 
digitale transformatie, gezondheidszorg en 
ruimtevaart; herinnert in dit verband aan 
het belang van fundamenteel onderzoek;

Or. en

Amendement 34
Christian Ehler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat het Parlement 
van oordeel is dat de totale financiële 
toewijzing aan Horizon Europa op 
120 miljard EUR (in prijzen van 2018) 
moet worden vastgesteld; verzoekt de 
Commissie in dit verband een 
ontwerpbegroting voor 2021 te presenteren 
die rekening houdt met dit standpunt, zodat 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten op 
gebieden die essentieel zijn voor de 
strategische autonomie van de EU en die 
de burgers en samenleving ten goede 
komen, zoals de digitale transformatie, 
gezondheidszorg en ruimtevaart, worden 
voortgezet; herinnert in dit verband aan het 

3. herinnert eraan dat het Parlement 
van oordeel is dat de totale financiële 
toewijzing aan Horizon Europa op 
120 miljard EUR (in prijzen van 2018) 
moet worden vastgesteld; verzoekt de 
Commissie in dit verband een 
ontwerpbegroting voor 2021 te presenteren 
die rekening houdt met dit standpunt, zodat 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten op 
gebieden die essentieel zijn voor de 
strategische autonomie van de EU en die 
de burgers en samenleving ten goede 
komen, zoals de digitale transformatie, 
energie, gezondheidszorg en ruimtevaart, 
worden voortgezet; herinnert in dit verband 
aan de noodzaak van een evenwichtige 
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belang van fundamenteel onderzoek; ondersteuning van fundamenteel en 
toegepast onderzoek; herinnert eraan dat 
partnerschappen voor onderzoek en 
innovatie doeltreffende middelen zijn om 
gezamenlijk onderzoek te bevorderen en 
de industrie bij het programma te 
betrekken, en als zodanig moeten worden 
versterkt;

Or. en

Amendement 35
Maria da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat het Parlement 
van oordeel is dat de totale financiële 
toewijzing aan Horizon Europa op 
120 miljard EUR (in prijzen van 2018) 
moet worden vastgesteld; verzoekt de 
Commissie in dit verband een 
ontwerpbegroting voor 2021 te presenteren 
die rekening houdt met dit standpunt, zodat 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten op 
gebieden die essentieel zijn voor de 
strategische autonomie van de EU en die 
de burgers en samenleving ten goede 
komen, zoals de digitale transformatie, 
gezondheidszorg en ruimtevaart, worden 
voortgezet; herinnert in dit verband aan het 
belang van fundamenteel onderzoek;

3. herinnert eraan dat het Parlement 
van oordeel is dat de totale financiële 
toewijzing aan Horizon Europa op 
120 miljard EUR (in prijzen van 2018) 
moet worden vastgesteld teneinde de 
onderfinanciering van Horizon 2020 aan 
te pakken; verzoekt de Commissie in dit 
verband een ontwerpbegroting voor 2021 
te presenteren die rekening houdt met dit 
standpunt, zodat onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten op gebieden die 
essentieel zijn voor de strategische 
autonomie van de EU en die de burgers en 
samenleving ten goede komen, zoals de 
digitale transformatie, gezondheidszorg en 
ruimtevaart, worden voortgezet; herinnert 
in dit verband aan het belang van 
fundamenteel onderzoek; benadrukt de 
noodzaak om wetenschaps- en 
onderzoeksactiviteiten buiten de Europese 
grenzen te coördineren en daarom de 
noodzaak om een goed kader voor 
internationale samenwerking te 
waarborgen, met name in de 
partnerschappen met een mondiaal 
karakter;

Or. en



AM\1199512NL.docx 23/63 PE648.347v01-00

NL

Amendement 36
Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat het Parlement 
van oordeel is dat de totale financiële 
toewijzing aan Horizon Europa op 
120 miljard EUR (in prijzen van 2018) 
moet worden vastgesteld; verzoekt de 
Commissie in dit verband een 
ontwerpbegroting voor 2021 te presenteren 
die rekening houdt met dit standpunt, zodat 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten op 
gebieden die essentieel zijn voor de 
strategische autonomie van de EU en die 
de burgers en samenleving ten goede 
komen, zoals de digitale transformatie, 
gezondheidszorg en ruimtevaart, worden 
voortgezet; herinnert in dit verband aan het 
belang van fundamenteel onderzoek;

3. herinnert eraan dat het Parlement 
van oordeel is dat de totale financiële 
toewijzing aan Horizon Europa op 
120 miljard EUR (in prijzen van 2018) 
moet worden vastgesteld en herinnert 
eraan dat een verlaging van deze 
begroting zou leiden tot een bbp-verlies 
van 110 miljard EUR over 25 jaar, een 
verlies van 100 000 banen tegen 2040 en 
5 300 minder gefinancierde O&I-
projecten; verzoekt de Commissie daarom 
in dit verband een ontwerpbegroting voor 
2021 te presenteren die rekening houdt met 
dit standpunt, zodat onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten op gebieden die 
essentieel zijn voor de strategische 
autonomie, de verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen en het 
internationale concurrentievermogen van 
de EU en die alle delen van de 
samenleving ten goede komen, zoals 
decarbonisatie, de digitale transformatie, 
gezondheidszorg en ruimtevaart, worden 
voortgezet; herinnert in dit verband aan het 
belang van fundamenteel onderzoek;

Or. en

Amendement 37
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat het Parlement 3. herinnert eraan dat het Parlement 
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van oordeel is dat de totale financiële 
toewijzing aan Horizon Europa op 
120 miljard EUR (in prijzen van 2018) 
moet worden vastgesteld; verzoekt de 
Commissie in dit verband een 
ontwerpbegroting voor 2021 te presenteren 
die rekening houdt met dit standpunt, zodat 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten op 
gebieden die essentieel zijn voor de 
strategische autonomie van de EU en die 
de burgers en samenleving ten goede 
komen, zoals de digitale transformatie, 
gezondheidszorg en ruimtevaart, worden 
voortgezet; herinnert in dit verband aan het 
belang van fundamenteel onderzoek;

van oordeel is dat de totale financiële 
toewijzing aan Horizon Europa op 
120 miljard EUR (in prijzen van 2018) 
moet worden vastgesteld; verzoekt de 
Commissie in dit verband een 
ontwerpbegroting voor 2021 te presenteren 
die rekening houdt met dit standpunt, zodat 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten op 
gebieden die essentieel zijn voor de 
strategische autonomie van de EU en de 
transitie naar klimaatneutraliteit tegen 
2050, en die de burgers en samenleving ten 
goede komen, zoals de digitale 
transformatie, gezondheidszorg en 
ruimtevaart, worden voortgezet; herinnert 
in dit verband aan het belang van 
fundamenteel onderzoek;

Or. en

Amendement 38
Valerie Hayer, Iskra Mihaylova, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh, Valter Flego, Dominique Riquet, Claudia Gamon, Christophe Grudler, 
Martin Hojsík

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat het Parlement 
van oordeel is dat de totale financiële 
toewijzing aan Horizon Europa op 
120 miljard EUR (in prijzen van 2018) 
moet worden vastgesteld; verzoekt de 
Commissie in dit verband een 
ontwerpbegroting voor 2021 te presenteren 
die rekening houdt met dit standpunt, zodat 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten op 
gebieden die essentieel zijn voor de 
strategische autonomie van de EU en die 
de burgers en samenleving ten goede 
komen, zoals de digitale transformatie, 
gezondheidszorg en ruimtevaart, worden 
voortgezet; herinnert in dit verband aan het 
belang van fundamenteel onderzoek;

3. herinnert eraan dat het Parlement 
van oordeel is dat de totale financiële 
toewijzing aan Horizon Europa op 
120 miljard EUR (in prijzen van 2018) 
moet worden vastgesteld; verzoekt de 
Commissie in dit verband een 
ontwerpbegroting voor 2021 te presenteren 
die rekening houdt met dit standpunt, zodat 
zonder onderbrekingen ambitieuze 
financiering wordt verstrekt 
vooronderzoeks- en innovatieactiviteiten, 
waaronder op gebieden die essentieel zijn 
voor de strategische autonomie van de EU 
en die de burgers en samenleving ten goede 
komen, zoals de digitale transformatie, 
gezondheidszorg en ruimtevaart; herinnert 
in dit verband aan het belang van 
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fundamenteel onderzoek;

Or. en

Amendement 39
Giorgos Georgiou, Marc Botenga, Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat het Parlement 
van oordeel is dat de totale financiële 
toewijzing aan Horizon Europa op 
120 miljard EUR (in prijzen van 2018) 
moet worden vastgesteld; verzoekt de 
Commissie in dit verband een 
ontwerpbegroting voor 2021 te presenteren 
die rekening houdt met dit standpunt, zodat 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten op 
gebieden die essentieel zijn voor de 
strategische autonomie van de EU en die 
de burgers en samenleving ten goede 
komen, zoals de digitale transformatie, 
gezondheidszorg en ruimtevaart, worden 
voortgezet; herinnert in dit verband aan het 
belang van fundamenteel onderzoek;

3. herinnert eraan dat het Parlement 
van oordeel is dat de totale financiële 
toewijzing aan Horizon Europa op 
120 miljard EUR (in prijzen van 2018) 
moet worden vastgesteld; verzoekt de 
Commissie in dit verband een 
ontwerpbegroting voor 2021 te presenteren 
die rekening houdt met dit standpunt, zodat 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
toegespitst zijn op maatschappelijke 
uitdagingen en bijdragen aan een 
duurzame ontwikkeling die gebaseerd is 
op de behoeften van de bevolking; 
herinnert in dit verband aan het belang van 
fundamenteel onderzoek;

Or. en

Amendement 40
Paolo Borchia

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat het Parlement 
van oordeel is dat de totale financiële 
toewijzing aan Horizon Europa op 
120 miljard EUR (in prijzen van 2018) 
moet worden vastgesteld; verzoekt de 
Commissie in dit verband een 

3. herinnert eraan dat het Parlement 
van oordeel is dat de totale financiële 
toewijzing aan Horizon Europa op 
120 miljard EUR (in prijzen van 2018) 
moet worden vastgesteld; verzoekt de 
Commissie in dit verband een 
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ontwerpbegroting voor 2021 te presenteren 
die rekening houdt met dit standpunt, zodat 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten op 
gebieden die essentieel zijn voor de 
strategische autonomie van de EU en die 
de burgers en samenleving ten goede 
komen, zoals de digitale transformatie, 
gezondheidszorg en ruimtevaart, worden 
voortgezet; herinnert in dit verband aan het 
belang van fundamenteel onderzoek;

ontwerpbegroting voor 2021 te presenteren 
die rekening houdt met dit standpunt, zodat 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten op 
gebieden die essentieel zijn voor de 
strategische autonomie en het mondiale 
concurrentievermogen van de EU en die 
de burgers en samenleving ten goede 
komen, zoals de digitale transformatie, 
gezondheidszorg en ruimtevaart, worden 
voortgezet; herinnert in dit verband aan het 
belang van fundamenteel onderzoek;

Or. en

Amendement 41
Ignazio Corrao

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat het Parlement 
van oordeel is dat de totale financiële 
toewijzing aan Horizon Europa op 
120 miljard EUR (in prijzen van 2018) 
moet worden vastgesteld; verzoekt de 
Commissie in dit verband een 
ontwerpbegroting voor 2021 te presenteren 
die rekening houdt met dit standpunt, zodat 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten op 
gebieden die essentieel zijn voor de 
strategische autonomie van de EU en die 
de burgers en samenleving ten goede 
komen, zoals de digitale transformatie, 
gezondheidszorg en ruimtevaart, worden 
voortgezet; herinnert in dit verband aan het 
belang van fundamenteel onderzoek;

3. herinnert eraan dat het Parlement 
van oordeel is dat de totale financiële 
toewijzing aan Horizon Europa op 
120 miljard EUR (in prijzen van 2018) 
moet worden vastgesteld; verzoekt de 
Commissie in dit verband een 
ontwerpbegroting voor 2021 te presenteren 
die rekening houdt met dit standpunt, zodat 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten op 
gebieden die essentieel zijn voor de 
strategische autonomie van de EU en die 
de burgers en samenleving ten goede 
komen, zoals de digitale transformatie, 
gezondheidszorg en ruimtevaart, worden 
voortgezet en versterkt; herinnert in dit 
verband aan het belang van fundamenteel 
onderzoek;

Or. it

Amendement 42
Rasmus Andresen
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. betreurt dat de onderzoeks- en 
innovatie-uitgaven van de EU in verband 
met het klimaat niet in verhouding staan 
tot de omvang van de noodsituatie op het 
gebied van klimaat en milieu; benadrukt 
de noodzaak om de onderzoeks- en 
innovatie-uitgaven van de EU in het 
kader van Horizon Europa te verhogen tot 
minimaal 50 % voor verantwoordelijke 
innovatieve technologieën, producten en 
bedrijven en niet-technologische 
oplossingen, en geen 
overheidsinvesteringen meer te doen in 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten in 
verband met fossiele brandstoffen;

Or. en

Amendement 43
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat de missies en 
partnerschappen in het kader van het 
Horizon Europa-programma een 
essentiële rol zullen spelen bij het 
oplossen van mondiale 
mobiliteitsproblemen en de modernisering 
van de industrie, en concrete acties 
mogelijk zullen maken die leiden tot 
technologische vooruitgang die de EU en 
haar lidstaten in staat zal stellen om tegen 
2050 een broeikasgasneutrale economie te 
verwezenlijken;

Or. en
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Amendement 44
Giorgos Georgiou, Marc Botenga, Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. herhaalt dat de investeringen in 
onderzoek en innovatie moeten worden 
opgevoerd om de toegang tot kennis te 
verbeteren, sociale ontwikkeling te 
bevorderen, de klimaatverandering aan te 
pakken, de kwaliteit van de 
levensstandaard te verhogen en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 45
Rasmus Andresen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. herinnert aan het belang van 
onderzoek en innovatie om de 
belangrijkste uitdaging, namelijk het 
aanpakken van de klimaatverandering, 
tijdig aan te gaan teneinde uiterlijk in 
2040 een koolstofneutrale economie te 
verwezenlijken; betreurt in dat verband 
dat er nog steeds belastinggeld wordt 
uitgegeven aan projecten die niet 
klimaatbestendig zijn; dringt er daarom 
op aan de EU-begroting van ITRE over te 
hevelen naar hernieuwbare 
energiebronnen en energiebesparingen; 
herinnert in dit verband aan het beginsel 
“voorrang voor energie-efficiëntie” 
alsook aan de doelstelling van de EU om 
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de leider op het gebied van hernieuwbare 
energie te worden;

Or. en

Amendement 46
Giorgos Georgiou, Marc Botenga, Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt dat overeenkomstig 
artikel 41, lid 2, VEU beleidsuitgaven die 
voortvloeien uit operaties die gevolgen 
hebben op militair of defensiegebied, niet 
ten laste mogen komen van de begroting 
van de Unie;

Or. en

Amendement 47
Giorgos Georgiou, Marc Botenga

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. benadrukt, naar aanleiding 
van de verbintenis van de EU in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs, dat een 
streefcijfer van ten minste 25 % van de 
uitgaven in verband met de 
klimaatdoelstellingen ten uitvoer moet 
worden gelegd en moet worden 
gerealiseerd door middel van sectorale 
doelstellingen en de mainstreaming van 
klimaatactie in alle relevante financiële 
programma’s; is echter van mening dat de 
klimaatgerelateerde uitgaven aanzienlijk 
moeten worden verhoogd;

Or. en
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Amendement 48
Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat alle 
begrotingsterreinen dienen bij te dragen 
aan de algemene doelstellingen van de 
Europese Green Deal en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN; herinnert er in dit verband aan dat 
het belangrijk is om een fonds voor een 
rechtvaardige transitie in te stellen, om de 
maatschappelijke, sociaaleconomische en 
ecologische gevolgen van het afstappen 
van de steenkool- en 
koolstofafhankelijkheid voor werknemers 
en gemeenschappen op te vangen, en dringt 
aan op een degelijke financiering van dit 
fonds;

4. benadrukt dat alle 
begrotingsterreinen dienen bij te dragen 
aan de algemene doelstellingen van de 
Europese Green Deal en de volledige 
tenuitvoerlegging van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN; wijst nogmaals op de aanzienlijke 
financieringsbehoeften en de extra 
investeringen die nodig zijn voor de 
tenuitvoerlegging van de doelstellingen 
van de Green Deal, die het door de 
Commissie genoemde conservatieve 
bedrag van 260 miljard EUR 
overschrijden; herinnert er in dit verband 
meer in het bijzonder aan dat er extra 
middelen nodig zijn om de ontwikkeling 
en introductie van schonere 
technologieën te versnellen, met inbegrip 
van innovaties op het gebied van schone 
energie, hernieuwbare energie, fondsen 
voor duurzame ontwikkeling en de 
bestrijding van energiearmoede; herinnert 
er voorts aan dat het belangrijk is om een 
fonds voor een rechtvaardige transitie in te 
stellen, om de maatschappelijke, 
sociaaleconomische en ecologische 
gevolgen van het afstappen van de 
steenkool- en koolstofafhankelijkheid voor 
werknemers en gemeenschappen op te 
vangen, en dringt aan op een degelijke 
financiering van dit fonds; wijst in dit 
verband andermaal op het standpunt van 
het Parlement dat nieuwe instrumenten 
met vers geld moeten worden 
gefinancierd;

Or. en
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Amendement 49
Paolo Borchia

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat alle 
begrotingsterreinen dienen bij te dragen 
aan de algemene doelstellingen van de 
Europese Green Deal en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN; herinnert er in dit verband aan dat 
het belangrijk is om een fonds voor een 
rechtvaardige transitie in te stellen, om de 
maatschappelijke, sociaaleconomische en 
ecologische gevolgen van het afstappen 
van de steenkool- en 
koolstofafhankelijkheid voor werknemers 
en gemeenschappen op te vangen, en dringt 
aan op een degelijke financiering van dit 
fonds;

4. benadrukt dat alle 
begrotingsterreinen dienen bij te dragen 
aan de algemene doelstellingen om de 
Unie te herindustrialiseren, de 
energievoorziening veilig te stellen en 
werkgelegenheid te creëren, met name in 
de lidstaten die het zwaarst door de 
economische crisis zijn getroffen, waar 
mogelijk in overeenstemming met de 
Europese Green Deal en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN; betreurt dat er alleen al in de 
energiesector tegen 2030 op Europees 
niveau ten minste 160 000 afvloeiingen 
worden verwacht als rechtstreeks gevolg 
van de tenuitvoerlegging van de Europese 
Green Deal, en herinnert er in dit verband 
aan dat het belangrijk is om een fonds voor 
een rechtvaardige transitie in te stellen, om 
de maatschappelijke, sociaaleconomische 
en ecologische gevolgen van het afstappen 
van de steenkool- en 
koolstofafhankelijkheid voor werknemers 
en gemeenschappen op te vangen, en dringt 
aan op een degelijke financiering van dit 
fonds;

Or. en

Amendement 50
Robert Hajšel, Patrizia Toia, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Ivo Hristov, Erik Bergkvist, 
Monika Beňová, Carlo Calenda, Łukasz Kohut, Miroslav Číž

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat alle 4. benadrukt dat alle 
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begrotingsterreinen dienen bij te dragen 
aan de algemene doelstellingen van de 
Europese Green Deal en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN; herinnert er in dit verband aan dat 
het belangrijk is om een fonds voor een 
rechtvaardige transitie in te stellen, om de 
maatschappelijke, sociaaleconomische en 
ecologische gevolgen van het afstappen 
van de steenkool- en 
koolstofafhankelijkheid voor werknemers 
en gemeenschappen op te vangen, en 
dringt aan op een degelijke financiering 
van dit fonds;

begrotingsterreinen dienen bij te dragen 
aan de algemene doelstellingen van de 
Europese Green Deal en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN; herinnert er in dit verband aan dat 
het belangrijk is om een fonds voor een 
rechtvaardige transitie in te stellen, om de 
maatschappelijke, sociaaleconomische, 
technologische en ecologische gevolgen 
van het afstappen van de steenkool- en 
koolstofafhankelijkheid voor werknemers, 
sectoren en gemeenschappen op te vangen; 
dringt aan op een degelijke financiering 
van dit fonds met bijkomende nieuwe 
financiële middelen in plaats van een 
inperking van andere gefinancierde 
programma’s;

Or. en

Amendement 51
Rasmus Andresen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat alle 
begrotingsterreinen dienen bij te dragen 
aan de algemene doelstellingen van de 
Europese Green Deal en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN; herinnert er in dit verband aan dat 
het belangrijk is om een fonds voor een 
rechtvaardige transitie in te stellen, om de 
maatschappelijke, sociaaleconomische en 
ecologische gevolgen van het afstappen 
van de steenkool- en 
koolstofafhankelijkheid voor werknemers 
en gemeenschappen op te vangen, en dringt 
aan op een degelijke financiering van dit 
fonds;

4. benadrukt dat alle 
begrotingsterreinen dienen bij te dragen 
aan de algemene doelstellingen van de 
Europese Green Deal en de volledige 
tenuitvoerlegging van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN; herinnert er in dit verband aan dat 
het belangrijk is om een fonds voor een 
rechtvaardige transitie in te stellen, om de 
maatschappelijke, sociaaleconomische en 
ecologische gevolgen van het afstappen 
van de steenkool- en 
koolstofafhankelijkheid voor werknemers 
en gemeenschappen op te vangen, en dringt 
aan op een degelijke financiering van dit 
fonds; herinnert eraan dat de financiering 
van de rechtvaardige transitie afhankelijk 
moet worden gesteld van vooruitgang op 
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het gebied van concrete en bindende 
plannen voor het koolstofarm maken van 
de economie, in overeenstemming met de 
Overeenkomst van Parijs, in het bijzonder 
de uitfasering van steenkool en de 
transformatie van koolstofintensieve 
economische regio’s;

Or. en

Amendement 52
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat alle 
begrotingsterreinen dienen bij te dragen 
aan de algemene doelstellingen van de 
Europese Green Deal en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN; herinnert er in dit verband aan dat 
het belangrijk is om een fonds voor een 
rechtvaardige transitie in te stellen, om de 
maatschappelijke, sociaaleconomische en 
ecologische gevolgen van het afstappen 
van de steenkool- en 
koolstofafhankelijkheid voor werknemers 
en gemeenschappen op te vangen, en dringt 
aan op een degelijke financiering van dit 
fonds;

4. benadrukt dat alle relevante 
begrotingsterreinen dienen bij te dragen 
aan de algemene doelstellingen van de 
Europese Green Deal en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN; herinnert er in dit verband aan dat 
het belangrijk is om een fonds voor een 
rechtvaardige transitie in te stellen, om de 
maatschappelijke, sociaaleconomische en 
ecologische gevolgen van het afstappen 
van de steenkool- en 
koolstofafhankelijkheid voor werknemers 
en gemeenschappen op te vangen en 
economische diversificatie in de 
betrokken gebieden te bevorderen; dringt 
aan op een verhoging van de financiering 
van dit fonds, rekening houdend met het 
feit dat er een specifieke toewijzing van 
4,8 miljard EUR is gedaan vóór de 
aankondiging van de nieuwe 
klimaatambities die zijn vastgelegd in de 
Europese Green Deal;

Or. en

Amendement 53
Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Erik Bergkvist, Monika Beňová, Miroslav Číž
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat alle 
begrotingsterreinen dienen bij te dragen 
aan de algemene doelstellingen van de 
Europese Green Deal en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN; herinnert er in dit verband aan dat 
het belangrijk is om een fonds voor een 
rechtvaardige transitie in te stellen, om de 
maatschappelijke, sociaaleconomische en 
ecologische gevolgen van het afstappen 
van de steenkool- en 
koolstofafhankelijkheid voor werknemers 
en gemeenschappen op te vangen, en 
dringt aan op een degelijke financiering 
van dit fonds;

4. benadrukt dat alle 
begrotingsterreinen dienen bij te dragen 
aan de algemene doelstellingen van de 
Europese Green Deal en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN; herinnert er in dit verband aan dat 
het belangrijk is om een fonds voor een 
rechtvaardige transitie in te stellen, om de 
maatschappelijke, sociaaleconomische en 
ecologische gevolgen van het afstappen 
van de steenkool- en 
koolstofafhankelijkheid voor werknemers 
en gemeenschappen op te vangen; 
benadrukt dat het noodzakelijk is om een 
eerlijke methode voor de toewijzing van 
middelen te behouden teneinde een 
geografisch evenwicht tussen de regio’s 
en gebieden te garanderen; dringt aan op 
een degelijke financiering van dit fonds;

Or. en

Amendement 54
Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Robert Hajšel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat alle 
begrotingsterreinen dienen bij te dragen 
aan de algemene doelstellingen van de 
Europese Green Deal en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN; herinnert er in dit verband aan dat 
het belangrijk is om een fonds voor een 
rechtvaardige transitie in te stellen, om de 
maatschappelijke, sociaaleconomische en 
ecologische gevolgen van het afstappen 
van de steenkool- en 

4. benadrukt dat alle 
begrotingsterreinen dienen bij te dragen 
aan de algemene doelstellingen van de 
Europese Green Deal en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN; herinnert er in dit verband aan dat 
het belangrijk is om het mechanisme voor 
een rechtvaardige transitie in te stellen 
teneinde gerichte steun te verlenen aan 
regio’s en sectoren die het meest te lijden 
hebben onder de transitie naar een groene 
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koolstofafhankelijkheid voor werknemers 
en gemeenschappen op te vangen, en 
dringt aan op een degelijke financiering 
van dit fonds;

economie; benadrukt de noodzaak van 
een degelijke financiering van het fonds 
voor een rechtvaardige transitie, om de 
maatschappelijke, sociaaleconomische en 
ecologische gevolgen van het afstappen 
van de steenkool- en 
koolstofafhankelijkheid voor werknemers 
en gemeenschappen op te vangen, zodat 
geen enkele regio van de EU achterblijft 
bij de energietransitie;

Or. en

Amendement 55
Josianne Cutajar

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat alle 
begrotingsterreinen dienen bij te dragen 
aan de algemene doelstellingen van de 
Europese Green Deal en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN; herinnert er in dit verband aan dat 
het belangrijk is om een fonds voor een 
rechtvaardige transitie in te stellen, om de 
maatschappelijke, sociaaleconomische en 
ecologische gevolgen van het afstappen 
van de steenkool- en 
koolstofafhankelijkheid voor werknemers 
en gemeenschappen op te vangen, en 
dringt aan op een degelijke financiering 
van dit fonds;

4. benadrukt dat alle 
begrotingsterreinen dienen bij te dragen 
aan de algemene doelstellingen van de 
Europese Green Deal en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN; herinnert er in dit verband aan dat 
het belangrijk is om een fonds voor een 
rechtvaardige transitie in te stellen, om de 
maatschappelijke, sociaaleconomische en 
ecologische gevolgen op te vangen voor 
energie-intensieve industrieën en regio’s 
die afhankelijk zijn van fossiele 
brandstoffen, met inbegrip van de meest 
perifere regio’s, waar werknemers en 
gemeenschappen te lijden zullen hebben 
onder de transitie naar schone 
energie; dringt in dit verband aan op een 
degelijke financiering van dit fonds, die 
niet mag worden gecompenseerd door 
bezuinigingen op het cohesiebeleid en 
andere begrotingsprioriteiten;

Or. en
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Amendement 56
Patrizia Toia

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat alle 
begrotingsterreinen dienen bij te dragen 
aan de algemene doelstellingen van de 
Europese Green Deal en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN; herinnert er in dit verband aan dat 
het belangrijk is om een fonds voor een 
rechtvaardige transitie in te stellen, om de 
maatschappelijke, sociaaleconomische en 
ecologische gevolgen van het afstappen 
van de steenkool- en 
koolstofafhankelijkheid voor werknemers 
en gemeenschappen op te vangen, en dringt 
aan op een degelijke financiering van dit 
fonds;

4. benadrukt dat alle 
begrotingsterreinen dienen bij te dragen 
aan de algemene doelstellingen van de 
Europese Green Deal en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN; herinnert er in dit verband aan dat 
het belangrijk is om een fonds voor een 
rechtvaardige transitie in te stellen, om de 
maatschappelijke, sociaaleconomische en 
ecologische gevolgen van de industriële 
omschakeling ten gevolge van het 
afstappen van de steenkool- en 
koolstofafhankelijkheid voor werknemers, 
sectoren en gemeenschappen op te vangen, 
alsook om het hoofd te bieden aan de 
digitalisering en de technologische 
veranderingen die nodig zijn om de 
doelstellingen van de Green Deal te 
verwezenlijken, en dringt aan op een 
degelijke financiering van dit fonds;

Or. it

Amendement 57
Pietro Fiocchi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat alle 
begrotingsterreinen dienen bij te dragen 
aan de algemene doelstellingen van de 
Europese Green Deal en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN; herinnert er in dit verband aan dat 
het belangrijk is om een fonds voor een 
rechtvaardige transitie in te stellen, om de 

4. benadrukt dat alle 
begrotingsterreinen dienen bij te dragen 
aan de algemene doelstellingen van de 
Europese Green Deal en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN; herinnert er in dit verband aan dat 
het belangrijk is om een fonds voor een 
rechtvaardige transitie in te stellen, om de 
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maatschappelijke, sociaaleconomische en 
ecologische gevolgen van het afstappen 
van de steenkool- en 
koolstofafhankelijkheid voor werknemers 
en gemeenschappen op te vangen, en dringt 
aan op een degelijke financiering van dit 
fonds;

maatschappelijke, sociaaleconomische en 
ecologische gevolgen van het afstappen 
van de steenkool- en 
koolstofafhankelijkheid voor werknemers 
en gemeenschappen op te vangen, en dringt 
aan op een degelijke financiering van dit 
fonds; verzoekt de investeringen in het 
kader van het fonds voor een 
rechtvaardige transitie niet mee te tellen 
bij de berekening van de 
financieringstekorten ter handhaving van 
het stabiliteits- en groeipact;

Or. it

Amendement 58
Valerie Hayer, Iskra Mihaylova, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh, Valter Flego, Dominique Riquet, Claudia Gamon, Christophe Grudler, 
Martin Hojsík

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat alle 
begrotingsterreinen dienen bij te dragen 
aan de algemene doelstellingen van de 
Europese Green Deal en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN; herinnert er in dit verband aan dat 
het belangrijk is om een fonds voor een 
rechtvaardige transitie in te stellen, om de 
maatschappelijke, sociaaleconomische en 
ecologische gevolgen van het afstappen 
van de steenkool- en 
koolstofafhankelijkheid voor werknemers 
en gemeenschappen op te vangen, en dringt 
aan op een degelijke financiering van dit 
fonds;

4. benadrukt dat alle 
begrotingsterreinen, met inbegrip van de 
ontvangstenzijde, dienen bij te dragen aan 
de algemene doelstellingen van de 
Europese Green Deal en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN; herinnert er in dit verband aan dat 
het belangrijk is om een fonds voor een 
rechtvaardige transitie in te stellen, om de 
maatschappelijke, sociaaleconomische en 
ecologische gevolgen van het afstappen 
van de steenkool- en 
koolstofafhankelijkheid voor werknemers 
en gemeenschappen op te vangen, en dringt 
aan op een degelijke financiering van dit 
fonds teneinde het hefboomeffect te 
maximaliseren, maar niet ten koste van 
andere EU-programma’s;

Or. en
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Amendement 59
András Gyürk, Edina Tóth

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat alle 
begrotingsterreinen dienen bij te dragen 
aan de algemene doelstellingen van de 
Europese Green Deal en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN; herinnert er in dit verband aan dat 
het belangrijk is om een fonds voor een 
rechtvaardige transitie in te stellen, om de 
maatschappelijke, sociaaleconomische en 
ecologische gevolgen van het afstappen 
van de steenkool- en 
koolstofafhankelijkheid voor werknemers 
en gemeenschappen op te vangen, en dringt 
aan op een degelijke financiering van dit 
fonds;

4. benadrukt dat alle 
begrotingsterreinen dienen bij te dragen 
aan de algemene doelstellingen van de 
Europese Green Deal en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN; herinnert er in dit verband aan dat 
het belangrijk is om een fonds voor een 
rechtvaardige transitie in te stellen, om de 
maatschappelijke, sociaaleconomische en 
ecologische gevolgen van het afstappen 
van de steenkool- en 
koolstofafhankelijkheid voor werknemers 
en gemeenschappen op te vangen, en dringt 
aan op een degelijke financiering van dit 
fonds, die met vers geld moet worden 
bekostigd en niet ten koste mag gaan van 
andere Europese structuur- en 
investeringsfondsen;

Or. en

Amendement 60
Jerzy Buzek

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat alle 
begrotingsterreinen dienen bij te dragen 
aan de algemene doelstellingen van de 
Europese Green Deal en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN; herinnert er in dit verband aan dat 
het belangrijk is om een fonds voor een 
rechtvaardige transitie in te stellen, om de 
maatschappelijke, sociaaleconomische en 
ecologische gevolgen van het afstappen 

4. benadrukt dat alle 
begrotingsterreinen dienen bij te dragen 
aan de algemene doelstellingen van de 
Europese Green Deal en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN; herinnert er in dit verband aan dat 
het belangrijk is om een fonds voor een 
rechtvaardige transitie in te stellen, om de 
maatschappelijke, sociaaleconomische en 
ecologische gevolgen van het afstappen 
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van de steenkool- en 
koolstofafhankelijkheid voor werknemers 
en gemeenschappen op te vangen, en dringt 
aan op een degelijke financiering van dit 
fonds;

van de steenkool- en 
koolstofafhankelijkheid voor werknemers 
en gemeenschappen op te vangen, en dringt 
aan op een degelijke financiering van dit 
fonds uit een afzonderlijke specifieke 
begrotingslijn onder rubriek 9 (“Milieu en 
Klimaatactie”);

Or. en

Amendement 61
Ivo Hristov

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat alle 
begrotingsterreinen dienen bij te dragen 
aan de algemene doelstellingen van de 
Europese Green Deal en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN; herinnert er in dit verband aan dat 
het belangrijk is om een fonds voor een 
rechtvaardige transitie in te stellen, om de 
maatschappelijke, sociaaleconomische en 
ecologische gevolgen van het afstappen 
van de steenkool- en 
koolstofafhankelijkheid voor werknemers 
en gemeenschappen op te vangen, en dringt 
aan op een degelijke financiering van dit 
fonds;

4. benadrukt dat alle 
begrotingsterreinen dienen bij te dragen 
aan de algemene doelstellingen van de 
Europese Green Deal en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN; herinnert er in dit verband aan dat 
het belangrijk is om een fonds voor een 
rechtvaardige transitie in te stellen, om de 
maatschappelijke, sociaaleconomische en 
ecologische gevolgen van het afstappen 
van de steenkool- en 
koolstofafhankelijkheid voor werknemers 
en gemeenschappen op te vangen, en dringt 
aan op een degelijke financiering van dit 
fonds en een evaluatie van de specifieke 
kenmerken van de individuele lidstaten;

Or. bg

Amendement 62
Josianne Cutajar

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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4 bis. herinnert eraan dat, in 
overeenstemming met de mededeling van 
de Commissie over “De Europese Green 
Deal”, prioriteit moet worden gegeven 
aan maatregelen om energiearmoede aan 
te pakken teneinde de huishoudens te 
beschermen die moeite hebben om 
toegang te krijgen tot de belangrijkste 
energiediensten, met name 
eenoudergezinnen, ouderen en personen 
met een handicap; onderstreept in dit 
verband de relevante werkzaamheden van 
de waarnemingspost voor energiearmoede 
(WPEA) bij de bestrijding van dit 
fenomeen;

Or. en

Amendement 63
Rasmus Andresen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt erop aan dat alle 
investeringen in infrastructuur in 
overeenstemming moeten zijn met het 
beginsel “voorrang voor energie-
efficiëntie” en met de doelstelling om de 
opwarming van de aarde te beperken tot 
minder dan 1,5°C en de weerstand tegen 
negatieve gevolgen van de 
klimaatverandering te vergroten; roept op 
dat BKG-emissies worden opgenomen in 
de verplichte kosten-batenanalyse over de 
hele levenscyclus van het project ten 
opzichte van de meest waarschijnlijke 
basislijn en de expliciete overweging om 
gestrande activa te vermijden;

Or. en
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Amendement 64
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt het belang van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen als een belangrijk 
instrument om de doelstellingen van de 
energie-unie te bereiken en om de 
nakoming van de verplichtingen van de 
EU in het kader van de Overeenkomst van 
Parijs te faciliteren, en dringt aan op 
adequate kredieten voor het programma, 
in het bijzonder voor het onderdeel 
energie;

Or. en

Amendement 65
Giorgos Georgiou, Marc Botenga, Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt aan op de opneming van 
begrotingsrubrieken die erop gericht zijn 
tekortkomingen in de productiecapaciteit 
en verouderde productiemiddelen in de 
industrie aan te pakken, om zo de 
industriële ontwikkeling te stimuleren, 
met speciale aandacht voor lidstaten die 
ontwikkelingsachterstanden hebben in 
deze economische sector;

Or. en

Amendement 66
Paolo Borchia
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. betreurt het beperkte effect dat 
andere noodfondsen, zoals het Europees 
Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (EFG), hebben gehad op de 
bestrijding van de werkloosheid, en merkt 
op dat soortgelijke tekortkomingen zich 
waarschijnlijk ook zullen voordoen in het 
fonds voor een rechtvaardige transitie;

Or. en

Amendement 67
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt daarom de sleutelrol die 
het onderzoeks- en innovatieprogramma 
Horizon Europa zal moeten spelen om 
ervoor te zorgen dat de begroting een 
adequate bijdrage levert aan de algemene 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal;

Or. en

Amendement 68
Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Josianne Cutajar

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat er een ambitieuze 
ontwerpbegroting nodig is, met name voor 
nieuwe programma’s zoals het programma 

5. benadrukt dat er een ambitieuze 
ontwerpbegroting nodig is, met name voor 
nieuwe programma’s, zoals het programma 
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Digitaal Europa, en dat deze nieuwe 
programma’s zo snel mogelijk in werking 
moeten treden om de EU concurrerender te 
helpen maken;

Digitaal Europa, waarin specifieke 
aandacht uitgaat naar kunstmatige 
intelligentie, cyberveiligheid en 
supercomputers, en dat deze nieuwe 
programma’s van cruciaal belang zullen 
zijn om Europa klaar te stomen voor het 
digitale tijdperk en om digitale 
soevereiniteit te verwerven, en dat zij zo 
snel mogelijk in werking moeten treden om 
de EU concurrerender te helpen maken 
door de bevordering van de digitalisering 
van de EU en de digitale inclusie van de 
Europese economie, de publieke sector en 
de burgers; benadrukt in dit verband het 
belang van de acties die de Europese 
burgers in staat stellen geavanceerde 
digitale vaardigheden te ontwikkelen, 
onder meer om de digitale kloof te 
overbruggen en de genderkloof in de ICT-
sector te verkleinen;

Or. en

Amendement 69
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Ivo Hristov, Erik Bergkvist, 
Dan Nica, Monika Beňová, Miroslav Číž

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat er een ambitieuze 
ontwerpbegroting nodig is, met name voor 
nieuwe programma’s zoals het programma 
Digitaal Europa, en dat deze nieuwe 
programma’s zo snel mogelijk in werking 
moeten treden om de EU concurrerender te 
helpen maken;

5. benadrukt dat de meest recente 
plannen van de Raad met betrekking tot 
de totale uitgaven niet bevredigend zijn en 
vraagt om een verhoging van de begroting 
in overeenstemming met de ambitieuze 
politieke doelstellingen inzake 
klimaatbeheer en digitale transitie; 
herhaalt dat het stelsel van eigen 
middelen van de EU moet worden 
hervormd, met als doel het overwicht van 
de bni-bijdragen van de lidstaten terug te 
dringen; beklemtoont dat er een 
ambitieuze ontwerpbegroting nodig is, met 
name voor nieuwe programma’s zoals het 
programma Digitaal Europa, en dat deze 
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nieuwe programma’s zo snel mogelijk in 
werking moeten treden om de EU 
concurrerender te helpen maken;

Or. en

Amendement 70
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat er een ambitieuze 
ontwerpbegroting nodig is, met name voor 
nieuwe programma’s zoals het programma 
Digitaal Europa, en dat deze nieuwe 
programma’s zo snel mogelijk in werking 
moeten treden om de EU concurrerender te 
helpen maken;

5. benadrukt dat er een ambitieuze 
ontwerpbegroting nodig is, met name voor 
nieuwe programma’s zoals het programma 
Digitaal Europa, en dat deze nieuwe 
programma’s zo snel mogelijk in werking 
moeten treden om de EU concurrerender te 
helpen maken; benadrukt het belang van 
adequate financiering van AI-onderzoek 
en -innovatie in een breed spectrum van 
programma’s om het volledige potentieel 
van de huidige en toekomstige generaties 
digitale instrumenten te kunnen benutten, 
met bijzondere aandacht voor de 
uitdaging dat in sommige lidstaten sprake 
is van een relatief lage AI-bereidheid;

Or. en

Amendement 71
Valerie Hayer, Iskra Mihaylova, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh, Dominique Riquet, Claudia Gamon, Christophe Grudler, Martin Hojsík

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat er een ambitieuze 
ontwerpbegroting nodig is, met name voor 
nieuwe programma’s zoals het 
programma Digitaal Europa, en dat deze 

5. benadrukt dat er een ambitieuze 
ontwerpbegroting nodig is, die zo snel 
mogelijk in werking moet treden om de EU 
concurrerender te helpen maken; erkent 
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nieuwe programma’s zo snel mogelijk in 
werking moeten treden om de EU 
concurrerender te helpen maken;

met name de belangrijke rol van nieuwe 
programma’s zoals het programma 
Digitaal Europa, dat tot doel heeft 
investeringen te stimuleren op essentiële 
toekomstige gebieden zoals 
supercomputers, kunstmatige 
intelligentie, cyberveiligheid en 
geavanceerde digitale vaardigheden, 
waardoor de voordelen van de 
digitalisering worden gemaximaliseerd en 
de technologische capaciteiten van de EU 
worden versterkt;

Or. en

Amendement 72
Evžen Tošenovský, Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat er een ambitieuze 
ontwerpbegroting nodig is, met name voor 
nieuwe programma’s zoals het programma 
Digitaal Europa, en dat deze nieuwe 
programma’s zo snel mogelijk in werking 
moeten treden om de EU concurrerender te 
helpen maken;

5. benadrukt dat er een ambitieuze 
ontwerpbegroting nodig is, met name voor 
nieuwe programma’s zoals het programma 
Digitaal Europa, en dat deze nieuwe 
programma’s zo snel mogelijk in werking 
moeten treden om de EU concurrerender te 
helpen maken; benadrukt in dit verband 
het strategische belang van het 
ruimtevaartprogramma, met name van de 
componenten Galileo, Egnos en 
Copernicus, met het oog op de transitie 
naar een klimaatneutrale en 
gedigitaliseerde economie en de bijdrage 
ervan aan de versterking van de Europese 
strategische autonomie;

Or. en

Amendement 73
Rasmus Andresen
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat er een ambitieuze 
ontwerpbegroting nodig is, met name voor 
nieuwe programma’s zoals het programma 
Digitaal Europa, en dat deze nieuwe 
programma’s zo snel mogelijk in werking 
moeten treden om de EU concurrerender te 
helpen maken;

5. benadrukt dat er een ambitieuze 
ontwerpbegroting nodig is, met name voor 
nieuwe programma’s zoals het programma 
Digitaal Europa, en dat deze nieuwe 
programma’s zo snel mogelijk in werking 
moeten treden om de EU concurrerender te 
helpen maken; is sterk gekant tegen 
bezuinigingen, met name op gebieden die 
toegespitst zijn op een mensgerichte, 
veilige en toekomstgerichte 
gedigitaliseerde samenleving, die geschikt 
is voor het digitale tijdperk;

Or. en

Amendement 74
Paolo Borchia

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat er een ambitieuze 
ontwerpbegroting nodig is, met name voor 
nieuwe programma’s zoals het programma 
Digitaal Europa, en dat deze nieuwe 
programma’s zo snel mogelijk in werking 
moeten treden om de EU concurrerender te 
helpen maken;

5. benadrukt dat er een realistische 
ontwerpbegroting nodig is die strookt met 
de financiële ramingen van de lidstaten, 
met name voor nieuwe programma’s zoals 
het programma Digitaal Europa, en dat 
deze nieuwe programma’s zo snel mogelijk 
in werking moeten treden om de EU 
concurrerender te helpen maken;

Or. en

Amendement 75
Zdzisław Krasnodębski, Grzegorz Tobiszowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat er een ambitieuze 
ontwerpbegroting voor het Europees 
Defensiefonds nodig is om de algemene 
doelstelling van het fonds te 
verwezenlijken, namelijk het bevorderen 
van het concurrentievermogen, de 
efficiëntie en het innovatievermogen van 
de technologische en industriële basis van 
de Europese defensie in de gehele EU; 
benadrukt het belang van het EDF als een 
belangrijk instrument om de 
grensoverschrijdende samenwerking 
tussen juridische entiteiten uit de 
defensie-industrie in de hele EU te 
verbreden, met name kmo’s en 
midcapondernemingen; herinnert aan de 
rol van het fonds bij het beantwoorden 
van de oproepen van sommige NAVO-
bondgenoten om de lasten van de 
defensie-uitgaven gelijker te verdelen aan 
beide zijden van de Atlantische Oceaan;

Or. en

Amendement 76
Rasmus Andresen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat het Europese 
ruimtevaartprogramma in het algemeen 
en de component Copernicus in het 
bijzonder van essentieel belang zijn om de 
doelstellingen van de Green Deal te 
bereiken en te zorgen voor een goede 
controle op de voortgang ervan en 
tegelijkertijd een belangrijke economische 
activiteit in de Europese Unie te 
ondersteunen; dringt in dit verband aan 
op een verhoging van de middelen voor 
milieumonitoring vanuit de ruimte en op 
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een ecologische benadering van het 
beheer van het ruimteverkeer en 
ruimteschroot;

Or. en

Amendement 77
Carlos Zorrinho

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt het belang van het 
ruimtevaartprogramma van de EU als een 
beleid dat de verbetering van openbare 
diensten en groei mogelijk maakt en 
waarvoor een adequate financiering 
nodig is om de toekomstige uitdagingen 
aan te gaan, met name in het kader van 
de Green Deal;

Or. en

Amendement 78
Valerie Hayer, Iskra Mihaylova, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh, Valter Flego, Dominique Riquet, Claudia Gamon, Christophe Grudler, 
Martin Hojsík

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt het belang van kmo’s als 
essentieel onderdeel van de economie, 
aangezien zij voor veel banen zorgen in de 
EU en een belangrijke rol spelen bij 
onderzoek en innovatie; spoort de 
Commissie daarom aan om ervoor te 
zorgen dat de transitie van Cosme naar het 
nieuwe programma voor de eengemaakte 
markt en de transitie van het Europees 
Fonds voor strategische investeringen 

6. benadrukt het belang van kmo’s als 
essentieel onderdeel van de economie van 
de EU, aangezien zij voor veel banen 
zorgen, de meerderheid van de nieuwe 
banen scheppen en een belangrijke rol 
spelen bij onderzoek en innovatie en bij de 
toepassing van O&I-resultaten; spoort de 
Commissie daarom aan om ervoor te 
zorgen dat de transitie van Cosme naar het 
nieuwe programma voor de eengemaakte 
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(EFSI) en andere financiële instrumenten 
naar het InvestEU-programma soepel 
verlopen;

markt en de transitie van het Europees 
Fonds voor strategische investeringen 
(EFSI) en andere financiële instrumenten 
naar het InvestEU-programma soepel 
verlopen; benadrukt dat de toegang tot 
financiering voor kmo’s moet worden 
vergemakkelijkt en herinnert in dit 
verband aan de rol van de Europese 
Innovatieraad (EIC) bij de ondersteuning 
van topinnovatoren, ondernemers en 
kleine bedrijven;

Or. en

Amendement 79
Rasmus Andresen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt het belang van kmo’s als 
essentieel onderdeel van de economie, 
aangezien zij voor veel banen zorgen in de 
EU en een belangrijke rol spelen bij 
onderzoek en innovatie; spoort de 
Commissie daarom aan om ervoor te 
zorgen dat de transitie van Cosme naar het 
nieuwe programma voor de eengemaakte 
markt en de transitie van het Europees 
Fonds voor strategische investeringen 
(EFSI) en andere financiële instrumenten 
naar het InvestEU-programma soepel 
verlopen;

6. benadrukt het belang van kmo’s als 
essentieel onderdeel van de economie, 
aangezien zij voor veel banen zorgen in de 
EU en een belangrijke rol spelen bij 
onderzoek en innovatie; spoort de 
Commissie daarom aan om ervoor te 
zorgen dat de transitie van Cosme naar het 
nieuwe programma voor de eengemaakte 
markt en de transitie van het Europees 
Fonds voor strategische investeringen 
(EFSI) en andere financiële instrumenten 
naar het InvestEU-programma soepel 
verlopen; benadrukt dat InvestEU en 
andere financiële instrumenten de hele 
onderzoeks-, ontwikkelings- en 
innovatiecyclus moeten ondersteunen, 
ervoor moeten zorgen dat 
ondergefinancierde onderzoeksgebieden 
prioriteit krijgen en dat innovaties de 
markt bereiken en de samenleving ten 
goede komen;

Or. en
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Amendement 80
Giorgos Georgiou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt het belang van kmo’s als 
essentieel onderdeel van de economie, 
aangezien zij voor veel banen zorgen in de 
EU en een belangrijke rol spelen bij 
onderzoek en innovatie; spoort de 
Commissie daarom aan om ervoor te 
zorgen dat de transitie van Cosme naar 
het nieuwe programma voor de 
eengemaakte markt en de transitie van het 
Europees Fonds voor strategische 
investeringen (EFSI) en andere financiële 
instrumenten naar het InvestEU-
programma soepel verlopen;

6. benadrukt het belang van micro-
ondernemingen en kmo’s als essentieel 
onderdeel van de economie, aangezien zij 
voor veel banen van hoge kwaliteit 
kunnen zorgen in de EU en een 
belangrijke rol spelen bij onderzoek en 
innovatie; roept daarom op om in de 
begroting voor 2021 meer steun te 
verlenen aan micro-ondernemingen, 
kmo’s en hun representatieve 
organisaties, om zo hun positie op de 
markt te helpen versterken, de toegang tot 
technologie te verbeteren en de kwaliteit 
van de arbeidsomstandigheden te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 81
Paolo Borchia

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt het belang van kmo’s als 
essentieel onderdeel van de economie, 
aangezien zij voor veel banen zorgen in de 
EU en een belangrijke rol spelen bij 
onderzoek en innovatie; spoort de 
Commissie daarom aan om ervoor te 
zorgen dat de transitie van Cosme naar het 
nieuwe programma voor de eengemaakte 
markt en de transitie van het Europees 
Fonds voor strategische investeringen 
(EFSI) en andere financiële instrumenten 

6. benadrukt het belang van kmo’s als 
essentieel onderdeel van de economie, 
aangezien zij voor veel banen zorgen in de 
EU en een belangrijke rol spelen bij 
onderzoek en innovatie; erkent dat de 
definitie van “kmo” aanzienlijk verschilt 
van lidstaat tot lidstaat en dringt erop aan 
dat de EU-instrumenten de inclusie 
waarborgen van kleinere entiteiten, zoals 
micro-ondernemingen die minder dan 
tien werknemers in dienst hebben; spoort 
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naar het InvestEU-programma soepel 
verlopen;

de Commissie daarom aan om ervoor te 
zorgen dat de transitie van Cosme naar het 
nieuwe programma voor de eengemaakte 
markt en de transitie van het Europees 
Fonds voor strategische investeringen 
(EFSI) en andere financiële instrumenten 
naar het InvestEU-programma soepel 
verlopen;

Or. en

Amendement 82
Maria da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt het belang van kmo’s als 
essentieel onderdeel van de economie, 
aangezien zij voor veel banen zorgen in de 
EU en een belangrijke rol spelen bij 
onderzoek en innovatie; spoort de 
Commissie daarom aan om ervoor te 
zorgen dat de transitie van Cosme naar het 
nieuwe programma voor de eengemaakte 
markt en de transitie van het Europees 
Fonds voor strategische investeringen 
(EFSI) en andere financiële instrumenten 
naar het InvestEU-programma soepel 
verlopen;

6. benadrukt het belang van kmo’s als 
essentieel onderdeel van de economie, 
aangezien zij voor veel banen zorgen in de 
EU en een belangrijke rol spelen bij 
onderzoek en innovatie; spoort de 
Commissie daarom aan om ervoor te 
zorgen dat de transitie van Cosme naar het 
nieuwe programma voor de eengemaakte 
markt en de transitie van het Europees 
Fonds voor strategische investeringen 
(EFSI) en andere financiële instrumenten 
naar het InvestEU-programma soepel 
verlopen; beklemtoont dat de financiële 
instrumenten de hele onderzoeks-, 
ontwikkelings- en innovatiecyclus moeten 
ondersteunen en ervoor moeten zorgen 
dat innovaties op ondergefinancierde 
gebieden de markt gemakkelijker kunnen 
bereiken en de samenleving ten goede 
komen;

Or. en

Amendement 83
Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt het belang van kmo’s als 
essentieel onderdeel van de economie, 
aangezien zij voor veel banen zorgen in de 
EU en een belangrijke rol spelen bij 
onderzoek en innovatie; spoort de 
Commissie daarom aan om ervoor te 
zorgen dat de transitie van Cosme naar het 
nieuwe programma voor de eengemaakte 
markt en de transitie van het Europees 
Fonds voor strategische investeringen 
(EFSI) en andere financiële instrumenten 
naar het InvestEU-programma soepel 
verlopen;

6. benadrukt het belang van kmo’s als 
essentieel onderdeel van de economie, 
aangezien zij voor veel banen zorgen in de 
EU en een belangrijke rol spelen bij 
onderzoek en innovatie; acht het 
noodzakelijk om een kmo-vriendelijk 
ondernemersklimaat te creëren, alsook 
om clusters en netwerken van kmo’s te 
ondersteunen; spoort de Commissie 
daarom aan om ervoor te zorgen dat de 
transitie van Cosme naar het nieuwe 
programma voor de eengemaakte markt en 
de transitie van het Europees Fonds voor 
strategische investeringen (EFSI) en andere 
financiële instrumenten naar het InvestEU-
programma soepel verlopen;

Or. en

Amendement 84
Ignazio Corrao

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt het belang van kmo’s als 
essentieel onderdeel van de economie, 
aangezien zij voor veel banen zorgen in de 
EU en een belangrijke rol spelen bij 
onderzoek en innovatie; spoort de 
Commissie daarom aan om ervoor te 
zorgen dat de transitie van Cosme naar het 
nieuwe programma voor de eengemaakte 
markt en de transitie van het Europees 
Fonds voor strategische investeringen 
(EFSI) en andere financiële instrumenten 
naar het InvestEU-programma soepel 
verlopen;

6. benadrukt het belang van kmo’s als 
essentieel onderdeel van de economie, 
aangezien zij voor veel banen zorgen in de 
EU en een belangrijke rol spelen bij 
onderzoek en innovatie, en verzoekt 
derhalve de programma’s ter 
ondersteuning van kmo’s toereikend te 
financieren; spoort de Commissie daarom 
aan om ervoor te zorgen dat de transitie 
van Cosme naar het nieuwe programma 
voor de eengemaakte markt en de transitie 
van het Europees Fonds voor strategische 
investeringen (EFSI) en andere financiële 
instrumenten naar het InvestEU-
programma soepel verlopen, en om 
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voldoende financiële middelen ervoor ter 
beschikking te stellen;

Or. it

Amendement 85
Christian Ehler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt het belang van kmo’s als 
essentieel onderdeel van de economie, 
aangezien zij voor veel banen zorgen in de 
EU en een belangrijke rol spelen bij 
onderzoek en innovatie; spoort de 
Commissie daarom aan om ervoor te 
zorgen dat de transitie van Cosme naar het 
nieuwe programma voor de eengemaakte 
markt en de transitie van het Europees 
Fonds voor strategische investeringen 
(EFSI) en andere financiële instrumenten 
naar het InvestEU-programma soepel 
verlopen;

6. benadrukt het belang van kmo’s en 
start-ups als essentieel onderdeel van de 
economie, aangezien zij voor veel banen 
zorgen in de EU en een belangrijke rol 
spelen bij onderzoek en innovatie; is 
verheugd over de nieuwe Europese 
Innovatieraad; spoort de Commissie 
daarom aan om ervoor te zorgen dat de 
transitie van Cosme naar het nieuwe 
programma voor de eengemaakte markt en 
de transitie van het Europees Fonds voor 
strategische investeringen (EFSI) en andere 
financiële instrumenten naar het InvestEU-
programma soepel verlopen;

Or. en

Amendement 86
Christian Ehler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat de EU nieuwe 
bronnen van slimme, duurzame en 
inclusieve groei moet bevorderen en 
hierin moet investeren; onderstreept het 
enorme onbenutte potentieel van de 
creatieve en culturele industrieën (CCI’s) 
als aanjagers van groei en 
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werkgelegenheid, vanwege hun 
aanzienlijke impact op gebieden als 
nieuwe bedrijfsmodellen, creativiteit en 
innovatie, digitalisering en het opbouwen 
van vaardigheden; erkent dat de CCI’s 
een sleutelrol spelen bij de 
herindustrialisering van Europa en van 
strategisch belang zijn om innovatieve 
overloopeffecten op gang te brengen in 
andere industriële sectoren, zoals 
toerisme, detailhandel en digitale 
technologieën; benadrukt dat de 
financiering en de toegang tot 
financiering voor CCI’s een prioriteit 
moet zijn binnen het MFK;

Or. en

Amendement 87
Valerie Hayer, Martina Dlabajová, Christophe Grudler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. herinnert eraan dat het Parlement 
van oordeel is dat de totale financiële 
toewijzing aan het ruimtevaartprogramma 
op 15 miljard EUR (in prijzen van 2018) 
moet worden vastgesteld; verzoekt de 
Commissie in dit verband een 
ontwerpbegroting voor 2021 te 
presenteren die rekening houdt met dit 
standpunt, zodat een ambitieus EU-
ruimtevaartbeleid gewaarborgd is; 
benadrukt dat het Europees GNSS-
Agentschap (GSA) voldoende financiële 
middelen moet krijgen zodat het alle 
nieuwe taken kan uitvoeren die aan het 
agentschap zijn toevertrouwd;

Or. en

Amendement 88
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Rasmus Andresen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt erop aan dat de selectie van 
prioritaire energie-
infrastructuurprojecten dringend moet 
worden herzien en dat verdere uitgaven 
volledig in overeenstemming moeten 
worden gebracht met de 
beleidsmaatregelen in het kader van de 
Green Deal, de klimaatdoelstellingen en 
het beleid van de EIB op het gebied van 
energieleningen;

Or. en

Amendement 89
Evžen Tošenovský, Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. herinnert aan de belangrijke 
bijdrage die EU-agentschappen leveren aan 
de verwezenlijking van door de wetgever 
vastgestelde beleidsdoelstellingen; dringt 
daarom aan op voldoende financiering en 
personeel voor alle agentschappen, in lijn 
met hun taken en verantwoordelijkheden; 
benadrukt met name de noodzaak om het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER), dat al jaren 
onvoldoende financiering krijgt en 
onderbezet is, aanzienlijk te versterken; 
dringt erop aan dat de Commissie reeds in 
haar ontwerpbegroting aandacht besteedt 
aan dit probleem.

7. herinnert aan de belangrijke 
bijdrage die EU-agentschappen leveren aan 
de verwezenlijking van door de wetgever 
vastgestelde beleidsdoelstellingen; dringt 
daarom aan op voldoende financiering en 
personeel voor alle agentschappen, in lijn 
met hun taken en verantwoordelijkheden; 
benadrukt met name de noodzaak om de 
volgende EU-agentschappen aanzienlijk te 
versterken:

– Agentschap voor de samenwerking 
tussen energieregulators (ACER), dat al 
jaren onvoldoende financiering krijgt en 
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onderbezet is; dringt erop aan dat de 
Commissie reeds in haar ontwerpbegroting 
aandacht besteedt aan dit probleem;

– Agentschap van de Europese Unie voor 
het ruimtevaartprogramma (EUSPA), dat 
het Europees GNSS-Agentschap (GSA) 
zal opvolgen; herinnert eraan dat het 
Parlement jaarlijks heeft gewezen op een 
tekort aan middelen voor de kritieke 
beveiliging van Galileo en Egnos; betreurt 
dat de Commissie de personele en 
financiële middelen in haar voorstel voor 
het ruimtevaartprogramma niet dermate 
heeft verhoogd dat dit tekort en de nieuwe 
taken van het agentschap worden gedekt; 
benadrukt dat het voorlopig 
interinstitutioneel akkoord over het 
ruimtevaartprogramma de lijst van de 
taken van het EUSPA verder heeft 
uitgebreid;

Or. en

Amendement 90
Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. herinnert aan de belangrijke 
bijdrage die EU-agentschappen leveren aan 
de verwezenlijking van door de wetgever 
vastgestelde beleidsdoelstellingen; dringt 
daarom aan op voldoende financiering en 
personeel voor alle agentschappen, in lijn 
met hun taken en verantwoordelijkheden; 
benadrukt met name de noodzaak om het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER), dat al jaren 
onvoldoende financiering krijgt en 
onderbezet is, aanzienlijk te versterken; 
dringt erop aan dat de Commissie reeds in 
haar ontwerpbegroting aandacht besteedt 
aan dit probleem.

7. herinnert aan de belangrijke 
bijdrage die EU-agentschappen leveren aan 
de verwezenlijking van door de wetgever 
vastgestelde beleidsdoelstellingen; dringt 
daarom aan op voldoende financiering en 
personeel voor alle agentschappen, in lijn 
met hun taken en verantwoordelijkheden; 
benadrukt met name de noodzaak om het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER), dat al jaren 
onvoldoende financiering krijgt en 
onderbezet is, aanzienlijk te versterken; 
betreurt voorts de voortdurende 
onderfinanciering van GSA en Berec; 
dringt erop aan dat de Commissie reeds in 
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haar ontwerpbegroting aandacht besteedt 
aan dit probleem; merkt op dat, hoewel de 
gedecentraliseerde agentschappen op het 
gebied van begrotingsbeheer een aantal 
gelijkenissen vertonen, een gelijkvormige 
aanpak schadelijk is gebleken voor een 
efficiënt en doeltreffend beheer van 
bepaalde agentschappen; beschouwt de 
doelstelling van een personeelsinkrimping 
met 5 % en de herschikking van personeel 
tussen agentschappen als een eenmalige 
maatregel; herhaalt zijn voornemen om 
zich in de toekomst tegen een dergelijke 
aanpak te verzetten;

Or. en

Amendement 91
Rasmus Andresen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. herinnert aan de belangrijke 
bijdrage die EU-agentschappen leveren aan 
de verwezenlijking van door de wetgever 
vastgestelde beleidsdoelstellingen; dringt 
daarom aan op voldoende financiering en 
personeel voor alle agentschappen, in lijn 
met hun taken en verantwoordelijkheden; 
benadrukt met name de noodzaak om het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER), dat al jaren 
onvoldoende financiering krijgt en 
onderbezet is, aanzienlijk te versterken; 
dringt erop aan dat de Commissie reeds in 
haar ontwerpbegroting aandacht besteedt 
aan dit probleem.

7. herinnert aan de belangrijke 
bijdrage die EU-agentschappen leveren aan 
de verwezenlijking van door de wetgever 
vastgestelde beleidsdoelstellingen; dringt 
daarom aan op voldoende financiering en 
personeel voor alle agentschappen, in lijn 
met hun taken en verantwoordelijkheden; 
benadrukt met name de noodzaak om het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER), dat al jaren 
onvoldoende financiering krijgt en 
onderbezet is, aanzienlijk te versterken, 
omdat anders de werking van ACER en 
zijn vermogen om zijn taken op het gebied 
van toezicht en markttransparantie uit te 
voeren in gevaar dreigen te komen, 
evenals de bijkomende taken die het op 
grond van recente wetgeving, waaronder 
het “pakket schone energie”, toegewezen 
heeft gekregen; dringt erop aan dat de 
Commissie reeds in haar ontwerpbegroting 
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aandacht besteedt aan dit probleem.

Or. en

Amendement 92
Josianne Cutajar

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. herinnert aan de belangrijke 
bijdrage die EU-agentschappen leveren aan 
de verwezenlijking van door de wetgever 
vastgestelde beleidsdoelstellingen; dringt 
daarom aan op voldoende financiering en 
personeel voor alle agentschappen, in lijn 
met hun taken en verantwoordelijkheden; 
benadrukt met name de noodzaak om het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER), dat al jaren 
onvoldoende financiering krijgt en 
onderbezet is, aanzienlijk te versterken; 
dringt erop aan dat de Commissie reeds in 
haar ontwerpbegroting aandacht besteedt 
aan dit probleem.

7. herinnert aan de belangrijke 
bijdrage die EU-agentschappen leveren aan 
de verwezenlijking van door de wetgever 
vastgestelde beleidsdoelstellingen; dringt 
daarom aan op voldoende financiering en 
personeel voor alle agentschappen, in lijn 
met hun taken en verantwoordelijkheden; 
benadrukt met name de noodzaak om het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER), dat al jaren 
onvoldoende financiering krijgt en 
onderbezet is, aanzienlijk te versterken, 
terwijl de reikwijdte van zijn activiteiten 
en verantwoordelijkheden onlangs is 
uitgebreid; dringt erop aan dat de 
Commissie reeds in haar ontwerpbegroting 
aandacht besteedt aan dit probleem.

Or. en

Amendement 93
Dan Nica, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. vestigt de aandacht op het feit dat 
er aanzienlijke investeringen nodig zijn 
om de ambities van de Europese Green 
Deal te verwezenlijken, waarvoor 
middelen van zowel de openbare als de 
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particuliere sector zullen moeten worden 
gemobiliseerd; verzoekt de Commissie het 
stelsel van eigen middelen van de EU te 
hervormen en, naast andere maatregelen, 
voor te stellen dat grote multinationale 
ondernemingen belastingen betalen in het 
land waar zij winst maken, dat financiële 
transacties worden onderworpen aan een 
belasting en dat een mechanisme voor 
koolstofcorrectie wordt ingevoerd;

Or. en

Amendement 94
Carlos Zorrinho
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie
Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. herinnert eraan dat de 
financiering van het Europese 
ruimtevaartprogramma moet worden 
gewaarborgd, omdat anders de bestaande 
vlaggenschipprogramma’s, Galileo en 
Copernicus, ernstig zouden worden 
ondermijnd en het moeilijk zou worden 
om belangrijke nieuwe programma’s te 
lanceren, namelijk GovSatCom en 
Omgevingsbewustzijn in de Ruimte (SSA), 
waardoor het Europese leiderschap in 
relevante sectoren zoals veiligheid, 
defensie, burger- en milieubescherming 
zou worden beknot;

Or. en

Amendement 95
Evžen Tošenovský

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. herinnert eraan dat het Bureau 
van Berec geen kritische massa heeft 
bereikt en nog steeds niet over een aantal 
sleutelcapaciteiten beschikt, waardoor de 
uitvoering van zijn nieuwe mandaat, zoals 
omschreven in het wetboek voor 
elektronische communicatie van 2018 en 
de Berec-verordening, mogelijk in het 
gedrang komt; merkt bovendien op dat dit 
kleinste gedecentraliseerde agentschap 
van de EU in de afgelopen jaren de 
grootste personeelsreducties te verduren 
heeft gehad;

Or. en

Amendement 96
Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt dat nieuwe 
programma’s en politieke prioriteiten, met 
inbegrip van het fonds voor een 
rechtvaardige transitie, het Europees 
Defensiefonds en alle aanstaande 
maatregelen onder de paraplu van de 
Green Deal, gepaard moeten gaan met 
verse financiële middelen; benadrukt in 
dit verband dat een gereduceerd MFK en 
een lagere begroting voor 2021 een stap 
terug zouden betekenen;

Or. en

Amendement 97
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
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Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie te 
garanderen dat betalingen tijdig en op een 
toereikend niveau worden verricht, zodat 
de programma’s, die anders vaak negatief 
worden beïnvloed door vertragingen bij 
het verstrekken van subsidies en 
betalingen, efficiënt kunnen worden 
uitgevoerd;

Or. en

Amendement 98
Jens Geier

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. benadrukt dat de Europese 
mobiliteitssector moet worden hervormd 
om het vervoer in de Unie duurzaam, 
schoon en concurrerend te maken, om de 
automobielsector van de EU klaar te 
stomen voor de toekomst en om onze 
klimaatdoelen te halen; benadrukt 
daarom de noodzaak van voldoende 
financiering voor programma’s ter 
ondersteuning van deze doelstellingen, 
zoals Horizon Europa of de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen;

Or. en

Amendement 99
Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 quater. herinnert eraan dat de 
uitgaven inzake klimaatverandering in de 
nieuwe MFK-periode tot ten minste 25 % 
van de EU-uitgaven, en zo snel mogelijk 
tot 30 % van de jaarlijkse uitgaven moeten 
worden opgevoerd, met inachtneming van 
hogere specifieke doelstellingen in andere 
programma’s, zoals het overeengekomen 
streefdoel van 35 % in het kader van 
Horizon Europa; dringt er bij de 
Commissie op aan de begroting voor 2021 
zo op te stellen dat zij bijdraagt tot de 
verwezenlijking van deze doelstellingen;

Or. en

Amendement 100
Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quinquies. verzoekt om voldoende 
financiering voor de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen, met name de energie- en 
ICT-onderdelen daarvan, om de 
voltooiing van de energie-unie te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 101
Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 sexies. benadrukt dat het Verenigd 
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Koninkrijk na het einde van de 
overgangsperiode eind 2020 zijn 
deelname aan EU-programma’s binnen 
het ITRE-mandaat, zoals Horizon 
Europa, graag kan voortzetten; merkt 
echter op dat deze deelname geen netto-
overdrachten van de EU-begroting naar 
het Verenigd Koninkrijk mag inhouden; 
is bovendien van mening dat bij elke 
verdere deelname van het VK aan EU-
programma’s moet worden gezorgd voor 
een billijk evenwicht tussen de bijdragen 
en de voordelen van het derde land dat 
aan het EU-programma deelneemt en dat 
de deelname niet mag leiden tot de 
toekenning van beslissingsbevoegdheid 
aan het derde land; verzoekt de 
Commissie ervoor te zorgen dat er 
voldoende bindende bepalingen en 
garanties zijn met betrekking tot de 
bescherming van de financiële belangen 
van de Unie en goed financieel beheer 
voor de programma’s waaraan het VK 
zou deelnemen, met inbegrip van controle 
en audit, onderzoek in geval van fraude 
en eerbiediging van het recht op toegang 
van de diensten van de Commissie, het 
Europees Bureau voor fraudebestrijding 
(OLAF), het Europees Openbaar 
Ministerie en de Europese Rekenkamer 
en van het recht op controle van het 
Europees Parlement.

Or. en


