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Amendement 1
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de EU-begroting steun 
moet blijven bieden voor het herstel, de 
convergentie, de eerlijke en inclusieve 
duurzame groei en het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie en andere EU-prioriteiten zoals 
sociale, economische en territoriale cohesie 
en regionale ontwikkeling, 
klimaatmaatregelen, digitalisering en 
innovatie, veiligheid en het beheer van de 
migratie, maar wijst er ook op dat de 
COVID-19-pandemie een nieuwe en 
onverwachte uitdaging is die de EU en haar 
lidstaten vastberaden moeten aanpakken, 
ook door middel van oplossingen op EU-
niveau;

1. merkt op dat de EU-begroting steun 
moet blijven bieden voor het herstel, de 
convergentie, de eerlijke en inclusieve 
duurzame groei en het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie en andere EU-prioriteiten zoals 
sociale, economische en territoriale cohesie 
en regionale ontwikkeling, 
klimaatmaatregelen, digitalisering en 
innovatie, maar wijst er ook op dat de 
COVID-19-pandemie een nieuwe en 
onverwachte uitdaging is die de EU en haar 
lidstaten vastberaden moeten aanpakken, 
ook door middel van oplossingen op EU-
niveau;

erkent dat het cohesiebeleid een sleutelrol 
vervult om de Europese Green Deal te 
doen slagen, de klimaatverandering te 
bestrijden en de Unie in staat te stellen 
haar verbintenissen in het kader van de 
Overeenkomst van Parijs na te komen, 
waarbij al het Uniebeleid in 
overeenstemming moet zijn met de 
doelstelling om de opwarming van de 
aarde te beperken tot minder dan 1,5 °C 
en met de doelstelling om het verlies aan 
biodiversiteit tot staan te brengen en om te 
buigen;dringt erop aan 50 % van de 
uitgaven in het kader van de verschillende 
programma’s aan het klimaat te besteden 
en onmiddellijk te starten met de 
uitfasering van fossiele brandstoffen;
vraagt om een ambitieus, 
klimaatbestendig, bottom-up en 
genderresponsief cohesiebeleid van de 
Unie dat wordt versterkt met nieuwe 
middelen, als het belangrijkste 
investeringsbeleid en herstelinstrument 
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van de Unie waarvan alle regio’s de 
vruchten kunnen plukken en waarmee 
macro-economische voorwaardelijkheden 
worden weggewerkt;

Or. en

Amendement 2
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de EU-begroting 
steun moet blijven bieden voor het herstel, 
de convergentie, de eerlijke en inclusieve 
duurzame groei en het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie en andere EU-prioriteiten zoals 
sociale, economische en territoriale cohesie 
en regionale ontwikkeling, 
klimaatmaatregelen, digitalisering en 
innovatie, veiligheid en het beheer van de 
migratie, maar wijst er ook op dat de 
COVID-19-pandemie een nieuwe en 
onverwachte uitdaging is die de EU en 
haar lidstaten vastberaden moeten 
aanpakken, ook door middel van 
oplossingen op EU-niveau;

1. dringt aan op een sterke en 
ambitieuze Uniebegroting voor 2021 om 
de sociaal-economische gevolgen van de 
COVID-19-crisis te beperken en het 
herstel van de Unie te ondersteunen, de 
economische, sociale en regionale 
convergentie, cohesie en veerkracht te 
verbeteren, eerlijke, inclusieve en 
duurzame groei te ondersteunen en sneller 
uitvoering te geven aan centrale 
prioriteiten en doelstellingen van de Unie, 
zoals sociale, economische en territoriale 
cohesie en regionale ontwikkeling, 
klimaatmaatregelen, de Europese Green 
Deal, de Overeenkomst van Parijs, het 
beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, de 
rechtvaardige transitie naar een 
koolstofneutrale economie in 2050, de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling, de Europese pijler van 
sociale rechten, de digitale transformatie, 
innovatie en het beheer van migratie op 
basis van solidariteit, samenwerking en 
gedeelde verantwoordelijkheid; benadrukt 
dat de COVID-19-pandemie diverse 
nieuwe en onverwachte sociaal-
economische uitdagingen heeft gecreëerd 
die de Unie en haar lidstaten vastberaden 
moeten aanpakken, ook door middel van 
eerlijke en doeltreffende oplossingen op 
het niveau van zowel de Unie als de 
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lidstaten;

Or. en

Amendement 3
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Maria Spyraki, 
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de EU-begroting steun 
moet blijven bieden voor het herstel, de 
convergentie, de eerlijke en inclusieve 
duurzame groei en het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie en andere EU-prioriteiten zoals 
sociale, economische en territoriale cohesie 
en regionale ontwikkeling, 
klimaatmaatregelen, digitalisering en 
innovatie, veiligheid en het beheer van de 
migratie, maar wijst er ook op dat de 
COVID-19-pandemie een nieuwe en 
onverwachte uitdaging is die de EU en haar 
lidstaten vastberaden moeten aanpakken, 
ook door middel van oplossingen op EU-
niveau;

1. merkt op dat de EU-begroting steun 
moet blijven bieden voor het herstel, de 
convergentie, hervormingen, eerlijke en 
inclusieve duurzame groei op lange 
termijn en het concurrentievermogen van 
de Europese economie om structurele 
tekortkomingen in de economieën aan te 
pakken en de economieën veerkrachtiger 
te maken, en andere EU-prioriteiten zoals 
sociale, economische en territoriale cohesie 
en regionale ontwikkeling, 
klimaatmaatregelen, groene transitie, 
digitalisering en innovatie, veiligheid en 
het beheer van de migratie, teneinde te 
voorkomen dat de verschillen in de Unie 
groter worden, maar wijst er ook op dat de 
COVID-19-pandemie een nieuwe en 
onverwachte uitdaging voor de 
economische en gezondheidssector is die 
de EU en haar lidstaten vastberaden 
moeten aanpakken, ook door middel van 
doeltreffende oplossingen op EU-niveau;

Or. en

Amendement 4
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement
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1. merkt op dat de EU-begroting steun 
moet blijven bieden voor het herstel, de 
convergentie, de eerlijke en inclusieve 
duurzame groei en het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie en andere EU-prioriteiten zoals 
sociale, economische en territoriale cohesie 
en regionale ontwikkeling, 
klimaatmaatregelen, digitalisering en 
innovatie, veiligheid en het beheer van de 
migratie, maar wijst er ook op dat de 
COVID-19-pandemie een nieuwe en 
onverwachte uitdaging is die de EU en haar 
lidstaten vastberaden moeten aanpakken, 
ook door middel van oplossingen op EU-
niveau;

1. merkt op dat de EU-begroting steun 
moet blijven bieden voor het herstel, de 
convergentie, de eerlijke en inclusieve 
duurzame groei en het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie en andere EU-prioriteiten zoals 
sociale, economische en territoriale cohesie 
en regionale ontwikkeling, 
klimaatmaatregelen, digitalisering en 
innovatie, veiligheid en het beheer van de 
migratie, maar wijst er ook op dat de 
COVID-19-pandemie een nieuwe en 
onverwachte uitdaging is die de EU en haar 
lidstaten vastberaden moeten aanpakken, 
ook door middel van oplossingen op EU-
niveau; vraagt dienovereenkomstig om de 
invoering van een Unie-instrument voor 
crisisbeheersing;

Or. ro

Amendement 5
Mathilde Androuët

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de EU-begroting steun 
moet blijven bieden voor het herstel, de 
convergentie, de eerlijke en inclusieve 
duurzame groei en het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie en andere EU-prioriteiten zoals 
sociale, economische en territoriale cohesie 
en regionale ontwikkeling, 
klimaatmaatregelen, digitalisering en 
innovatie, veiligheid en het beheer van de 
migratie, maar wijst er ook op dat de 
COVID-19-pandemie een nieuwe en 
onverwachte uitdaging is die de EU en haar 
lidstaten vastberaden moeten aanpakken, 
ook door middel van oplossingen op EU-
niveau;

1. merkt op dat de EU-begroting steun 
moet blijven bieden voor het herstel, de 
convergentie, de eerlijke en duurzame 
groei en het concurrentievermogen van de 
Europese economie en andere EU-
prioriteiten zoals sociale, economische en 
territoriale cohesie en regionale 
ontwikkeling, klimaatmaatregelen, 
digitalisering en innovatie, veiligheid en 
het beheer van de migratie met een 
sterkere controle aan de buitengrenzen 
van de Unie, maar wijst er ook op dat de 
COVID-19-pandemie een nieuwe en 
onverwachte uitdaging is die de EU en haar 
lidstaten vastberaden moeten aanpakken, 
ook door middel van oplossingen op EU-
niveau;

Or. fr
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Amendement 6
Laurence Farreng

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de EU-begroting steun 
moet blijven bieden voor het herstel, de 
convergentie, de eerlijke en inclusieve 
duurzame groei en het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie en andere EU-prioriteiten zoals 
sociale, economische en territoriale cohesie 
en regionale ontwikkeling, 
klimaatmaatregelen, digitalisering en 
innovatie, veiligheid en het beheer van de 
migratie, maar wijst er ook op dat de 
COVID-19-pandemie een nieuwe en 
onverwachte uitdaging is die de EU en haar 
lidstaten vastberaden moeten aanpakken, 
ook door middel van oplossingen op EU-
niveau;

1. merkt op dat de EU-begroting steun 
moet blijven bieden voor het herstel, de 
convergentie, de eerlijke en inclusieve 
duurzame groei en het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie en andere EU-prioriteiten zoals 
sociale, economische en territoriale cohesie 
en regionale ontwikkeling, 
klimaatmaatregelen, digitalisering en 
innovatie, cultuur, onderwijs, veiligheid en 
het beheer van de migratie, maar wijst er 
ook op dat de COVID-19-pandemie een 
nieuwe en onverwachte uitdaging is die de 
EU en haar lidstaten vastberaden moeten 
aanpakken, ook door middel van 
oplossingen op EU-niveau;

Or. fr

Amendement 7
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de EU-begroting steun 
moet blijven bieden voor het herstel, de 
convergentie, de eerlijke en inclusieve 
duurzame groei en het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie en andere EU-prioriteiten zoals 
sociale, economische en territoriale cohesie 
en regionale ontwikkeling, 
klimaatmaatregelen, digitalisering en 
innovatie, veiligheid en het beheer van de 
migratie, maar wijst er ook op dat de 

1. merkt op dat de EU-begroting steun 
moet blijven bieden voor het herstel, de 
convergentie, de eerlijke en inclusieve 
duurzame groei en het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie en andere EU-prioriteiten zoals 
sociale, economische en territoriale cohesie 
en regionale ontwikkeling, 
klimaatmaatregelen, digitalisering, 
onderzoek en innovatie, veiligheid en het 
beheer van de migratie, maar wijst er ook 
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COVID-19-pandemie een nieuwe en 
onverwachte uitdaging is die de EU en haar 
lidstaten vastberaden moeten aanpakken, 
ook door middel van oplossingen op EU-
niveau;

op dat de COVID-19-pandemie een nieuwe 
en onverwachte uitdaging is die de EU en 
haar lidstaten vastberaden moeten 
aanpakken, ook door middel van 
oplossingen op EU-niveau;

Or. en

Amendement 8
Tamás Deutsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de EU-begroting steun 
moet blijven bieden voor het herstel, de 
convergentie, de eerlijke en inclusieve 
duurzame groei en het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie en andere EU-prioriteiten zoals 
sociale, economische en territoriale cohesie 
en regionale ontwikkeling, 
klimaatmaatregelen, digitalisering en 
innovatie, veiligheid en het beheer van de 
migratie, maar wijst er ook op dat de 
COVID-19-pandemie een nieuwe en 
onverwachte uitdaging is die de EU en haar 
lidstaten vastberaden moeten aanpakken, 
ook door middel van oplossingen op EU-
niveau;

1. merkt op dat de EU-begroting steun 
moet blijven bieden voor het herstel, de 
convergentie, de eerlijke en inclusieve 
duurzame groei en het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie en andere EU-prioriteiten zoals 
sociale, economische en territoriale cohesie 
en regionale ontwikkeling, 
klimaatmaatregelen, digitalisering en 
innovatie, veiligheid, maar wijst er ook op 
dat de COVID-19-pandemie een nieuwe en 
onverwachte uitdaging is die de EU en haar 
lidstaten vastberaden moeten aanpakken, 
ook door middel van oplossingen op EU-
niveau;

Or. en

Amendement 9
Erik Bergkvist

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de EU-begroting steun 
moet blijven bieden voor het herstel, de 
convergentie, de eerlijke en inclusieve 

1. merkt op dat de EU-begroting steun 
moet blijven bieden voor het herstel, de 
convergentie, de eerlijke en inclusieve 
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duurzame groei en het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie en andere EU-prioriteiten zoals 
sociale, economische en territoriale cohesie 
en regionale ontwikkeling, 
klimaatmaatregelen, digitalisering en 
innovatie, veiligheid en het beheer van de 
migratie, maar wijst er ook op dat de 
COVID-19-pandemie een nieuwe en 
onverwachte uitdaging is die de EU en 
haar lidstaten vastberaden moeten 
aanpakken, ook door middel van 
oplossingen op EU-niveau;

duurzame groei en het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie en andere EU-prioriteiten zoals 
sociale, economische en territoriale cohesie 
en regionale ontwikkeling, 
klimaatmaatregelen, digitalisering en 
innovatie, veiligheid en het beheer van de 
migratie, maar wijst er ook op dat de 
COVID-19-pandemie een nieuwe 
uitdaging is die de EU en haar lidstaten 
vastberaden moeten aanpakken, ook door 
middel van oplossingen op Unie-, 
nationaal en regionaal niveau;

Or. en

Amendement 10
Francesca Donato

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de EU-begroting steun 
moet blijven bieden voor het herstel, de 
convergentie, de eerlijke en inclusieve 
duurzame groei en het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie en andere EU-prioriteiten zoals 
sociale, economische en territoriale cohesie 
en regionale ontwikkeling, 
klimaatmaatregelen, digitalisering en 
innovatie, veiligheid en het beheer van de 
migratie, maar wijst er ook op dat de 
COVID-19-pandemie een nieuwe en 
onverwachte uitdaging is die de EU en haar 
lidstaten vastberaden moeten aanpakken, 
ook door middel van oplossingen op EU-
niveau;

1. merkt op dat de EU-begroting steun 
moet blijven bieden voor het herstel, de 
eerlijke en inclusieve groei en het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie en andere EU-prioriteiten zoals 
sociale, economische en territoriale cohesie 
en regionale ontwikkeling, 
klimaatmaatregelen, digitalisering en 
innovatie, veiligheid en het beheer van de 
migratie, maar wijst er ook op dat de 
COVID-19-pandemie een nieuwe en 
onverwachte uitdaging is die de EU en haar 
lidstaten vastberaden moeten aanpakken, 
ook door middel van oplossingen op EU-
niveau;

Or. it

Amendement 11
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de GUE/NGL-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herhaalt zijn standpunt inzake een 
begroting voor 2021 van 192,1 miljard 
EUR aan vastleggingskredieten in 
lopende prijzen en zijn oproep in verband 
met omvangrijke bijkomende kredieten 
bovenop de voorgestelde bedragen om een 
respons te bieden op de sociaal-
economische gevolgen van de COVID-19-
crisis; betreurt in dit verband het gebrek 
aan ambitie en besluitvaardigheid 
waarvan de Commissie blijk geeft in haar 
voorgestelde ontwerpbegroting 2021, die 
wat vastleggingen betreft een verlaging 
met 9,8 % ten opzichte van de begroting 
2020 inhoudt, alsook een aanzienlijke 
bezuiniging op centrale 
beleidsmaatregelen en programma’s van 
de Unie, zoals cohesie, regionale 
ontwikkeling, landbouw, steun voor 
kmo’s, gezondheid, onderzoek en 
innovatie;  onderstreept dat er niet van 
mag worden uitgegaan dat deze 
bezuinigingen worden gecompenseerd 
door de aanvullingen in het kader van 
Next Generation EU, en dringt aan op 
een aanzienlijke versterking van 
bovengenoemde beleidsmaatregelen en 
programma’s in de begroting 2021;

Or. en

Amendement 12
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Maria Spyraki, 
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat cohesie een 
gedeelde bevoegdheid is van de EU en de 

2. herinnert eraan dat cohesie een 
gedeelde bevoegdheid is van de EU en de 
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lidstaten en dat het als voornaamste 
overheidsinvesteringsbeleid een 
belangrijke rol zal spelen bij het herstel na 
de COVID-19-pandemie; benadrukt dat het 
cohesiebeleid gebaseerd is op solidariteit 
en tot doel heeft de economische, sociale 
en territoriale verschillen tussen de 
lidstaten en binnen de EU en de regio’s te 
verkleinen; benadrukt in dat verband dat de 
programma’s die in het kader van de 
Europese structuur- en investeringsfondsen 
(ESI) worden beheerd, ondersteuning 
bieden voor en in belangrijke mate 
bijdragen aan duurzame oplossingen voor 
eerlijke en inclusieve economische groei, 
investeringen en concurrentievermogen, 
alsmede hoogwaardige, veilige en zekere 
arbeids- en levensomstandigheden van de 
burgers, met inbegrip van gelijke kansen, 
sociale rechtvaardigheid en non-
discriminatie;

lidstaten en dat het als voornaamste 
overheidsinvesteringsbeleid een 
belangrijke rol zal spelen bij de beperking 
van de economische en sociale gevolgen 
en ook van cruciaal belang zal zijn voor 
het traject om te herstellen van de 
gevolgen van de COVID-19-pandemie; 
benadrukt dat het cohesiebeleid een 
fundamenteel beleid is dat veel erkenning 
krijgt en dat de Unie zoals we die vandaag 
kennen heeft gevormd, gebaseerd is op 
solidariteit en tot doel heeft de 
economische, sociale en territoriale 
verschillen tussen de lidstaten en binnen de 
EU en de regio’s te verkleinen en tegelijk 
de economische, territoriale en sociale 
veerkracht te versterken, met het oog op 
een harmonieuzere ontwikkeling die ertoe 
zal bijdragen dat de Unie concurrerend 
blijft in de wereld; benadrukt in dat 
verband dat de programma’s die in het 
kader van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESI) worden beheerd, 
ondersteuning bieden voor en in 
belangrijke mate bijdragen aan duurzame 
oplossingen voor eerlijke en inclusieve 
economische groei op lange termijn, 
investeringen en concurrentievermogen, 
alsmede hoogwaardige, veilige en zekere 
arbeids- en levensomstandigheden van de 
burgers, met inbegrip van gelijke kansen, 
sociale rechtvaardigheid en non-
discriminatie; meent dat het voor een 
maximale benutting van de ESI-fondsen 
essentieel is dat de autoriteiten van de 
lidstaten op alle niveaus onderling nauw 
samenwerken, in partnerschap met 
werkgevers, vakbonden, academici, niet-
gouvernementele organisaties en andere 
belanghebbende partijen;

Or. en

Amendement 13
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
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Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat cohesie een 
gedeelde bevoegdheid is van de EU en de 
lidstaten en dat het als voornaamste 
overheidsinvesteringsbeleid een 
belangrijke rol zal spelen bij het herstel na 
de COVID-19-pandemie; benadrukt dat het 
cohesiebeleid gebaseerd is op solidariteit 
en tot doel heeft de economische, sociale 
en territoriale verschillen tussen de 
lidstaten en binnen de EU en de regio’s te 
verkleinen; benadrukt in dat verband dat de 
programma’s die in het kader van de 
Europese structuur- en investeringsfondsen 
(ESI) worden beheerd, ondersteuning 
bieden voor en in belangrijke mate 
bijdragen aan duurzame oplossingen voor 
eerlijke en inclusieve economische groei, 
investeringen en concurrentievermogen, 
alsmede hoogwaardige, veilige en zekere 
arbeids- en levensomstandigheden van de 
burgers, met inbegrip van gelijke kansen, 
sociale rechtvaardigheid en non-
discriminatie;

2. herinnert eraan dat cohesie een 
gedeelde bevoegdheid is van de EU en de 
lidstaten en dat het als voornaamste 
overheidsinvesteringsbeleid een 
belangrijke rol zal spelen bij het herstel na 
de COVID-19-pandemie; benadrukt dat het 
cohesiebeleid gebaseerd is op solidariteit 
en tot doel heeft de economische, sociale 
en territoriale verschillen tussen de 
lidstaten en binnen de EU en de regio’s te 
verkleinen; benadrukt in dat verband dat de 
programma’s die in het kader van de 
Europese structuur- en investeringsfondsen 
(ESI) worden beheerd, ondersteuning 
bieden voor een innovatieve en slimme 
economische transformatie en ecologische 
transitie, in de richting van een groene, 
energie- en hulpbronefficiënte en 
koolstofneutrale Unie, teneinde in 
belangrijke mate bij te dragen aan 
duurzame oplossingen voor eerlijke en 
inclusieve economische groei, alsmede 
hoogwaardige, fatsoenlijke arbeids- en 
levensomstandigheden van de burgers, met 
inbegrip van gelijke kansen, sociale 
rechtvaardigheid en non-discriminatie, 
alsook een Unie die meer verbonden is, 
met als doel hoogwaardige en duurzame 
werkgelegenheid op lange termijn te 
waarborgen, met inachtneming van 
gendergelijkheid en non-discriminatie, en 
die gebaseerd is op het 
partnerschapsbeginsel;
dringt erop aan alle soorten investeringen 
te verschuiven naar duurzame 
investeringen, waarbij de ESI-fondsen 
moeten worden gebruikt voor duurzame 
mobiliteit, eco-ondernemers, groene 
infrastructuur en het geleidelijk afbouwen 
van fossiele brandstoffen om te 
voorkomen dat het milieu en het klimaat 
schade wordt toegebracht;

Or. en
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Amendement 14
Mathilde Androuët

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat cohesie een 
gedeelde bevoegdheid is van de EU en de 
lidstaten en dat het als voornaamste 
overheidsinvesteringsbeleid een 
belangrijke rol zal spelen bij het herstel na 
de COVID-19-pandemie; benadrukt dat het 
cohesiebeleid gebaseerd is op solidariteit 
en tot doel heeft de economische, sociale 
en territoriale verschillen tussen de 
lidstaten en binnen de EU en de regio’s te 
verkleinen; benadrukt in dat verband dat de 
programma’s die in het kader van de 
Europese structuur- en investeringsfondsen 
(ESI) worden beheerd, ondersteuning 
bieden voor en in belangrijke mate 
bijdragen aan duurzame oplossingen voor 
eerlijke en inclusieve economische groei, 
investeringen en concurrentievermogen, 
alsmede hoogwaardige, veilige en zekere 
arbeids- en levensomstandigheden van de 
burgers, met inbegrip van gelijke kansen, 
sociale rechtvaardigheid en non-
discriminatie;

2. herinnert eraan dat cohesie een 
gedeelde bevoegdheid is van de EU en de 
lidstaten en dat het als voornaamste 
overheidsinvesteringsbeleid een 
belangrijke rol zal spelen bij het herstel na 
de COVID-19-pandemie; benadrukt dat het 
cohesiebeleid gebaseerd is op solidariteit 
en tot doel heeft de economische, sociale 
en territoriale verschillen tussen de 
lidstaten en binnen de EU en de regio’s te 
verkleinen; benadrukt in dat verband dat de 
programma’s die in het kader van de 
Europese structuur- en investeringsfondsen 
(ESI) worden beheerd, ondersteuning 
bieden voor en in belangrijke mate 
bijdragen aan duurzame oplossingen voor 
inclusieve economische groei en 
investeringen, alsmede hoogwaardige, 
veilige en zekere arbeids- en 
levensomstandigheden van de burgers, met 
inbegrip van gelijke kansen, sociale 
rechtvaardigheid en non-discriminatie; stelt 
dat het concurrentievermogen van 
ondernemingen en landbouwbedrijven 
afhankelijk is van een doordachte 
bescherming van de nationale 
economieën en een evenwichtig 
internationaal handelsverkeer;

Or. fr

Amendement 15
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat cohesie een 
gedeelde bevoegdheid is van de EU en de 
lidstaten en dat het als voornaamste 
overheidsinvesteringsbeleid een 
belangrijke rol zal spelen bij het herstel na 
de COVID-19-pandemie; benadrukt dat het 
cohesiebeleid gebaseerd is op solidariteit 
en tot doel heeft de economische, sociale 
en territoriale verschillen tussen de 
lidstaten en binnen de EU en de regio’s te 
verkleinen; benadrukt in dat verband dat 
de programma’s die in het kader van de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESI) worden 
beheerd, ondersteuning bieden voor en in 
belangrijke mate bijdragen aan duurzame 
oplossingen voor eerlijke en inclusieve 
economische groei, investeringen en 
concurrentievermogen, alsmede 
hoogwaardige, veilige en zekere arbeids- 
en levensomstandigheden van de burgers, 
met inbegrip van gelijke kansen, sociale 
rechtvaardigheid en non-discriminatie;

2. herinnert eraan dat cohesie een 
gedeelde bevoegdheid is van de EU en de 
lidstaten en dat het als doeltreffend 
overheidsinvesteringsbeleid een 
belangrijke rol zal spelen bij het herstel na 
de COVID-19-pandemie; benadrukt dat het 
cohesiebeleid gebaseerd is op solidariteit 
en tot doel heeft de economische, sociale 
en territoriale verschillen tussen de 
lidstaten en hun regio’s te verkleinen; 
merkt echter op dat de regionale 
verschillen in alle lidstaten niet naar wens 
zijn afgenomen; benadrukt in dat verband 
dat de programma’s die in het kader van de 
ESI-fondsen worden beheerd, 
ondersteuning bieden voor en in 
belangrijke mate bijdragen aan duurzame 
oplossingen voor eerlijke, duurzame en 
inclusieve economische groei, 
investeringen en concurrentievermogen, 
alsmede hoogwaardige, veilige en zekere 
arbeids- en levensomstandigheden van de 
burgers, met inbegrip van gelijke kansen, 
sociale rechtvaardigheid en non-
discriminatie;

Or. en

Amendement 16
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat cohesie een 
gedeelde bevoegdheid is van de EU en de 
lidstaten en dat het als voornaamste 
overheidsinvesteringsbeleid een 
belangrijke rol zal spelen bij het herstel na 
de COVID-19-pandemie; benadrukt dat het 
cohesiebeleid gebaseerd is op solidariteit 
en tot doel heeft de economische, sociale 
en territoriale verschillen tussen de 

2. benadrukt dat cohesie een gedeelde 
bevoegdheid is van de EU en de lidstaten 
en dat het een voornaam 
overheidsinvesteringsbeleid vormt dat een 
belangrijke rol zal spelen bij het herstel na 
de COVID-19-pandemie; benadrukt dat het 
cohesiebeleid gebaseerd is op solidariteit 
en tot doel heeft de economische, sociale 
en territoriale verschillen tussen de 
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lidstaten en binnen de EU en de regio’s te 
verkleinen; benadrukt in dat verband dat de 
programma’s die in het kader van de 
Europese structuur- en investeringsfondsen 
(ESI) worden beheerd, ondersteuning 
bieden voor en in belangrijke mate 
bijdragen aan duurzame oplossingen voor 
eerlijke en inclusieve economische groei, 
investeringen en concurrentievermogen, 
alsmede hoogwaardige, veilige en zekere 
arbeids- en levensomstandigheden van de 
burgers, met inbegrip van gelijke kansen, 
sociale rechtvaardigheid en non-
discriminatie;

lidstaten en binnen de EU en de regio’s te 
verkleinen; benadrukt in dat verband dat de 
programma’s die in het kader van de 
Europese structuur- en investeringsfondsen 
(ESI) worden beheerd, ondersteuning 
bieden voor en in belangrijke mate 
bijdragen aan duurzame oplossingen voor 
eerlijke, inclusieve en veerkrachtige 
economische groei en investeringen, 
alsmede hoogwaardige, veilige en zekere 
arbeids- en levensomstandigheden van de 
burgers, met inbegrip van gelijke kansen, 
sociale rechtvaardigheid en non-
discriminatie; verwerpt in dit verband de 
enorme bezuinigingen in het 
cohesiebeleid in de ontwerpbegroting 
2021 zoals voorgesteld door de 
Commissie;

Or. en

Amendement 17
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat cohesie een 
gedeelde bevoegdheid is van de EU en de 
lidstaten en dat het als voornaamste 
overheidsinvesteringsbeleid een 
belangrijke rol zal spelen bij het herstel na 
de COVID-19-pandemie; benadrukt dat het 
cohesiebeleid gebaseerd is op solidariteit 
en tot doel heeft de economische, sociale 
en territoriale verschillen tussen de 
lidstaten en binnen de EU en de regio’s te 
verkleinen; benadrukt in dat verband dat de 
programma’s die in het kader van de 
Europese structuur- en investeringsfondsen 
(ESI) worden beheerd, ondersteuning 
bieden voor en in belangrijke mate 
bijdragen aan duurzame oplossingen voor 
eerlijke en inclusieve economische groei, 
investeringen en concurrentievermogen, 
alsmede hoogwaardige, veilige en zekere 

2. herinnert eraan dat cohesie een 
gedeelde bevoegdheid is van de EU en de 
lidstaten en dat het als voornaamste 
overheidsinvesteringsbeleid een 
belangrijke rol zal spelen bij het herstel na 
de COVID-19-pandemie; benadrukt dat het 
cohesiebeleid gebaseerd is op solidariteit 
en tot doel heeft de economische, sociale 
en territoriale verschillen tussen de 
lidstaten en binnen de EU en de regio’s te 
verkleinen, iets wat alleen kan worden 
verwezenlijkt met behulp van passende 
financiering; benadrukt in dat verband dat 
de programma’s die in het kader van de 
Europese structuur- en investeringsfondsen 
(ESI) worden beheerd, ondersteuning 
bieden voor en in belangrijke mate 
bijdragen aan duurzame oplossingen voor 
eerlijke en inclusieve economische groei, 
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arbeids- en levensomstandigheden van de 
burgers, met inbegrip van gelijke kansen, 
sociale rechtvaardigheid en non-
discriminatie;

investeringen en concurrentievermogen, 
alsmede hoogwaardige, veilige en zekere 
arbeids- en levensomstandigheden van de 
burgers, met inbegrip van gelijke kansen, 
sociale rechtvaardigheid en non-
discriminatie;

Or. ro

Amendement 18
Erik Bergkvist

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat cohesie een 
gedeelde bevoegdheid is van de EU en de 
lidstaten en dat het als voornaamste 
overheidsinvesteringsbeleid een 
belangrijke rol zal spelen bij het herstel na 
de COVID-19-pandemie; benadrukt dat het 
cohesiebeleid gebaseerd is op solidariteit 
en tot doel heeft de economische, sociale 
en territoriale verschillen tussen de 
lidstaten en binnen de EU en de regio’s te 
verkleinen; benadrukt in dat verband dat de 
programma’s die in het kader van de 
Europese structuur- en investeringsfondsen 
(ESI) worden beheerd, ondersteuning 
bieden voor en in belangrijke mate 
bijdragen aan duurzame oplossingen voor 
eerlijke en inclusieve economische groei, 
investeringen en concurrentievermogen, 
alsmede hoogwaardige, veilige en zekere 
arbeids- en levensomstandigheden van de 
burgers, met inbegrip van gelijke kansen, 
sociale rechtvaardigheid en non-
discriminatie;

2. herinnert eraan dat cohesie een 
gedeelde bevoegdheid is van de EU en de 
lidstaten en dat het als voornaamste 
overheidsinvesteringsbeleid een 
belangrijke rol zal spelen bij het herstel na 
de COVID-19-pandemie; benadrukt dat het 
cohesiebeleid gebaseerd is op solidariteit 
en tot doel heeft de economische, sociale 
en territoriale verschillen tussen de 
lidstaten en binnen de EU en de regio’s te 
verkleinen; benadrukt in dat verband dat de 
programma’s die in het kader van de 
Europese structuur- en investeringsfondsen 
(ESI) worden beheerd, ondersteuning 
bieden voor en in belangrijke mate 
bijdragen aan duurzame oplossingen voor 
eerlijke en inclusieve economische groei, 
de Europese Green Deal, investeringen en 
concurrentievermogen, alsmede 
hoogwaardige, veilige en zekere arbeids- 
en levensomstandigheden van de burgers, 
met inbegrip van gelijke kansen, sociale 
rechtvaardigheid en non-discriminatie;

Or. en

Amendement 19
Erik Bergkvist
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de begroting voor het 
jaar 2021 de eerste is van de nieuwe 
programmeringsperiode 2021-2027 en dat 
zij de beginselen en prioriteiten van een 
geactualiseerd en geheroriënteerd 
meerjarig financieel kader (MFK) moet 
weerspiegelen en moet bijdragen tot de 
beperking van de sociale en economische 
gevolgen van de COVID-19-pandemie, 
waarbij zorgvuldig rekening moet worden 
gehouden met de beschikbare middelen en 
de begrotingsregels en -beginselen die een 
realistische, onmiddellijke en bevredigende 
uitvoering zullen waarborgen;

3. merkt op dat de begroting voor het 
jaar 2021 de eerste is van de nieuwe 
programmeringsperiode 2021-2027 en dat 
zij de beginselen en prioriteiten van een 
geactualiseerd en geheroriënteerd 
meerjarig financieel kader (MFK) moet 
weerspiegelen en doeltreffend moet 
bijdragen tot de beperking van de sociale 
en economische gevolgen van de COVID-
19-pandemie, waarbij zorgvuldig rekening 
moet worden gehouden met de beschikbare 
middelen en de begrotingsregels en -
beginselen die een realistische, 
onmiddellijke en bevredigende uitvoering 
zullen waarborgen, zonder overdrachten 
van het cohesiebeleid naar ander EU-
beleid, teneinde te waarborgen dat voor 
het cohesiebeleid voldoende financiële 
middelen beschikbaar zijn om de in de 
Verdragen verankerde taken en 
doelstellingen ervan te vervullen;

Or. en

Amendement 20
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de begroting voor het 
jaar 2021 de eerste is van de nieuwe 
programmeringsperiode 2021-2027 en dat 
zij de beginselen en prioriteiten van een 
geactualiseerd en geheroriënteerd 
meerjarig financieel kader (MFK) moet 
weerspiegelen en moet bijdragen tot de 
beperking van de sociale en economische 
gevolgen van de COVID-19-pandemie, 
waarbij zorgvuldig rekening moet worden 

3. merkt op dat de begroting voor het 
jaar 2021 de eerste is van de nieuwe 
programmeringsperiode 2021-2027 en dat 
zij de beginselen en prioriteiten van een 
geactualiseerd en geheroriënteerd 
meerjarig financieel kader (MFK) moet 
weerspiegelen en doeltreffend en op 
eerlijke, inclusieve duurzame en 
veerkrachtige wijze moet bijdragen tot de 
beperking van de sociale en economische 
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gehouden met de beschikbare middelen en 
de begrotingsregels en -beginselen die een 
realistische, onmiddellijke en bevredigende 
uitvoering zullen waarborgen;

gevolgen van de COVID-19-pandemie, 
waarbij zorgvuldig rekening moet worden 
gehouden met de beschikbare middelen en 
de begrotingsregels en -beginselen die een 
ambitieuze, realistische, onmiddellijke en 
doeltreffende uitvoering zullen 
waarborgen;

Or. en

Amendement 21
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de begroting voor het 
jaar 2021 de eerste is van de nieuwe 
programmeringsperiode 2021-2027 en dat 
zij de beginselen en prioriteiten van een 
geactualiseerd en geheroriënteerd 
meerjarig financieel kader (MFK) moet 
weerspiegelen en moet bijdragen tot de 
beperking van de sociale en economische 
gevolgen van de COVID-19-pandemie, 
waarbij zorgvuldig rekening moet worden 
gehouden met de beschikbare middelen en 
de begrotingsregels en -beginselen die een 
realistische, onmiddellijke en bevredigende 
uitvoering zullen waarborgen;

3. merkt op dat de begroting voor het 
jaar 2021 de eerste is van de nieuwe 
programmeringsperiode 2021-2027 en dat 
zij de beginselen en prioriteiten van een 
geactualiseerd en geheroriënteerd 
meerjarig financieel kader (MFK) moet 
weerspiegelen en moet bijdragen tot de 
beperking van de sociale en economische 
gevolgen van de COVID-19-pandemie, 
waarbij zorgvuldig rekening moet worden 
gehouden met de beschikbare middelen en 
de begrotingsregels en -beginselen die een 
realistische, onmiddellijke en bevredigende 
uitvoering zullen waarborgen die is 
afgestemd op de specifieke behoeften van 
de regio’s;

Or. ro

Amendement 22
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Stelios 
Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement
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3. merkt op dat de begroting voor het 
jaar 2021 de eerste is van de nieuwe 
programmeringsperiode 2021-2027 en dat 
zij de beginselen en prioriteiten van een 
geactualiseerd en geheroriënteerd 
meerjarig financieel kader (MFK) moet 
weerspiegelen en moet bijdragen tot de 
beperking van de sociale en economische 
gevolgen van de COVID-19-pandemie, 
waarbij zorgvuldig rekening moet worden 
gehouden met de beschikbare middelen en 
de begrotingsregels en -beginselen die een 
realistische, onmiddellijke en bevredigende 
uitvoering zullen waarborgen;

3. merkt op dat de begroting voor het 
jaar 2021 de eerste is van de nieuwe 
programmeringsperiode 2021-2027 en dat 
zij de beginselen en prioriteiten van een 
geactualiseerd en geheroriënteerd 
meerjarig financieel kader (MFK) moet 
weerspiegelen en doeltreffend moet 
bijdragen tot de beperking van de sociale, 
economische en gezondheidsgerelateerde 
gevolgen van de COVID-19-pandemie, 
waarbij zorgvuldig rekening moet worden 
gehouden met de beschikbare middelen, 
met inbegrip van nieuwe eigen middelen, 
en de begrotingsregels en -beginselen die 
een realistische, onmiddellijke en 
bevredigende uitvoering zullen 
waarborgen;

Or. en

Amendement 23
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de begroting voor het 
jaar 2021 de eerste is van de nieuwe 
programmeringsperiode 2021-2027 en dat 
zij de beginselen en prioriteiten van een 
geactualiseerd en geheroriënteerd 
meerjarig financieel kader (MFK) moet 
weerspiegelen en moet bijdragen tot de 
beperking van de sociale en economische 
gevolgen van de COVID-19-pandemie, 
waarbij zorgvuldig rekening moet worden 
gehouden met de beschikbare middelen en 
de begrotingsregels en -beginselen die een 
realistische, onmiddellijke en 
bevredigende uitvoering zullen 
waarborgen;

3. merkt op dat de begroting voor het 
jaar 2021 de eerste is van de nieuwe 
programmeringsperiode 2021-2027 en dat 
zij de beginselen en prioriteiten van een 
geactualiseerd en geheroriënteerd 
meerjarig financieel kader (MFK) moet 
weerspiegelen en doeltreffend moet 
bijdragen tot de beperking van de sociale 
en economische gevolgen van de COVID-
19-pandemie, waarbij rekening moet 
worden gehouden met de begrotingsregels 
en -beginselen die een onmiddellijke en 
bevredigende uitvoering zullen 
waarborgen;

Or. en
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Amendement 24
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Laurence Farreng

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de begroting voor het 
jaar 2021 de eerste is van de nieuwe 
programmeringsperiode 2021-2027 en dat 
zij de beginselen en prioriteiten van een 
geactualiseerd en geheroriënteerd 
meerjarig financieel kader (MFK) moet 
weerspiegelen en moet bijdragen tot de 
beperking van de sociale en economische 
gevolgen van de COVID-19-pandemie, 
waarbij zorgvuldig rekening moet worden 
gehouden met de beschikbare middelen en 
de begrotingsregels en -beginselen die een 
realistische, onmiddellijke en bevredigende 
uitvoering zullen waarborgen;

3. merkt op dat de begroting voor het 
jaar 2021 het eerst jaar van de nieuwe 
programmeringsperiode 2021-2027 betreft 
en dat zij de beginselen en prioriteiten van 
een herzien meerjarig financieel kader 
(MFK) moet weerspiegelen en 
doeltreffend moet bijdragen tot de 
beperking van de sociale en economische 
gevolgen van de COVID-19-pandemie, 
waarbij zorgvuldig rekening moet worden 
gehouden met de beschikbare middelen en 
de begrotingsregels en -beginselen die een 
realistische, onmiddellijke en bevredigende 
uitvoering zullen waarborgen;

Or. en

Amendement 25
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt de noodzaak van 
verbeterde en gerichte noodmaatregelen 
om snel en doeltreffend steun te bieden 
aan burgers, werknemers, zelfstandigen 
en sectoren die zwaarder getroffen zijn 
door de COVID-19-crisis, teneinde te 
voorkomen dat er nog grotere verschillen 
ontstaan tussen de lidstaten en regio’s; 
dringt aan op een aanzienlijke verhoging 
van de middelen ter bestrijding van 
sociale en gendergerelateerde 
ongelijkheden, armoede en werkloosheid, 
met bijzondere aandacht voor jongeren en 
kwetsbare groepen;
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Or. en

Amendement 26
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. beschouwt de overeenkomst van de 
Europese Raad over het herstelinstrument 
voor de Europese Unie (Next Generation 
EU) als een belangrijke eerste stap in de 
richting van een eerlijk, inclusief, 
duurzaam en veerkrachtig herstel van de 
Unie; betreurt echter de enorme 
bezuinigingen die in de uiteindelijke 
overeenkomst zijn aangebracht in het 
onderdeel subsidies van Next Generation 
EU, die het evenwicht tussen subsidies en 
leningen ernstig verstoren en tot enorme 
bezuinigingen hebben geleid in de 
aanvullende middelen voor Horizon 
Europa, InvestEU, 
plattelandsontwikkeling (Elfpo), React-
EU en het Fonds voor een rechtvaardige 
transitie (JTF), en hebben geleid tot het 
schrappen van de aanvullende middelen 
voor EU4Health, het instrument voor 
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking (NDICI) en 
humanitaire hulp, alsook tot de volledige 
schrapping van het instrument voor 
solvabiliteitssteun; benadrukt dat deze 
bezuinigingen de inspanningen op het 
gebied van herstel zwaar zullen 
ondermijnen;

Or. en

Amendement 27
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpadvies
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Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept de noodzaak om in de 
begroting voor het jaar 2021 voldoende 
betalingskredieten op te nemen om de 
opeenstapeling van onbetaalde vorderingen 
uit het MFK 2014-2020 te voorkomen; 
merkt op dat als gevolg van de 
vertragingen bij de uitvoering van de 
programmeringsperiode 2014-2020 de 
meeste restituties in de jaren 2021-2022 
zullen plaatsvinden;

4. onderstreept de noodzaak om in de 
begroting voor het jaar 2021 voldoende 
betalingskredieten op te nemen om de 
opeenstapeling van onbetaalde vorderingen 
uit het MFK 2014-2020 te voorkomen en 
de vervroegde beschikbaarstelling van 
middelen voor uitgaven in verband met de 
COVID-19-pandemie te financieren; 
merkt op dat als gevolg van de 
vertragingen bij de uitvoering van de 
programmeringsperiode 2014-2020 de 
meeste restituties in de jaren 2021-2022 
zullen plaatsvinden; wijst op de 
toegenomen nauwkeurigheid van de 
prognoses van de lidstaten en onderstreept 
dat hier ten volle rekening mee moet 
worden gehouden in de begroting voor het 
jaar 2021;  meent bijgevolg dat er een 
geloofwaardig betalingsplan voor het 
volledige MFK 2021-2027 moet worden 
opgesteld, waarmee in de eerste jaren 
wordt voorzien in voldoende betalingen, 
met de mogelijkheid om onbenutte 
betalingen over te dragen naar de 
volgende jaren met behulp van speciale 
instrumenten die boven de maxima voor 
betalingen in het kader van het MFK 
worden gesteld;

Or. en

Amendement 28
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept de noodzaak om in de 
begroting voor het jaar 2021 voldoende 
betalingskredieten op te nemen om de 
opeenstapeling van onbetaalde vorderingen 

4. onderstreept de noodzaak om in de 
begroting voor het jaar 2021 voldoende 
betalingskredieten op te nemen om 
rekening te houden met het volume aan 
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uit het MFK 2014-2020 te voorkomen; 
merkt op dat als gevolg van de 
vertragingen bij de uitvoering van de 
programmeringsperiode 2014-2020 de 
meeste restituties in de jaren 2021-2022 
zullen plaatsvinden;

nog betaalbaar te stellen vastleggingen 
aan het einde van 2020, teneinde de 
opeenstapeling van onbetaalde vorderingen 
uit het MFK 2014-2020 en een nieuwe 
betalingscrisis te voorkomen, met name in 
de context van de COVID-19-pandemie;  
merkt op dat als gevolg van de 
vertragingen bij de uitvoering van de 
programmeringsperiode 2014-2020 de 
meeste relevante betalingen in de jaren 
2021-2022 zullen worden afgewikkeld; 
benadrukt evenwel dat dit de lancering 
van nieuwe programma’s niet in de weg 
mag staan;

Or. en

Amendement 29
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herhaalt dat de herziening van het 
stelsel van eigen middelen van de Unie en 
de invoering van een pakket nieuwe eigen 
middelen vanaf 1 januari 2021, op basis 
van een wettelijk bindend tijdschema, van 
uiterst groot belang zijn om tegemoet te 
komen aan de toegenomen financiële 
behoeften in verband met de 
ondersteuning van het herstel en de 
verwezenlijking van andere prioriteiten en 
doelstellingen van de Unie; dringt er bij 
de lidstaten op aan snel tot een 
overeenkomst te komen over een 
verhoging van de maxima voor eigen 
middelen en spoedig over te gaan tot de 
vaststelling van wetgevingsvoorstellen 
waarmee nieuwe eigen middelen worden 
ingevoerd;

Or. en
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Amendement 30
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat het voor een 
tijdige en doeltreffende absorptie van de 
begrotingstoewijzingen voor 2021 
noodzakelijk is zo snel mogelijk de nodige 
regelgeving en follow-updocumenten goed 
te keuren;

Or. en

Amendement 31
Mathilde Androuët

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over de grotere 
flexibiliteit van het cohesiebeleid - meer 
cofinanciering, gebruik van EU-fondsen 
voor de bestrijding van crises - die in maart 
en april 2020 is ingevoerd, en is van 
mening dat deze flexibiliteit ook in het 
MFK 2021-2027 moet worden 
gehandhaafd;

5. is verheugd over de grotere 
flexibiliteit van het cohesiebeleid - meer 
cofinanciering, gebruik van EU-fondsen 
voor de bestrijding van crises - die in maart 
en april 2020 is ingevoerd, en is van 
mening dat deze flexibiliteit ook in het 
MFK 2021-2027 moet worden 
gehandhaafd; verzoekt om via de Europese 
structuur- en investeringsfondsen (ESI-
fondsen) te zorgen voor een grotere 
cohesie tussen de lidstaten door middel 
van een herverdeling van de middelen, en 
hierbij met name de subsidiabiliteit van 
alle Europese regio’s voor alle fondsen te 
bevorderen;

Or. fr

Amendement 32
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over de grotere 
flexibiliteit van het cohesiebeleid - meer 
cofinanciering, gebruik van EU-fondsen 
voor de bestrijding van crises - die in 
maart en april 2020 is ingevoerd, en is 
van mening dat deze flexibiliteit ook in het 
MFK 2021-2027 moet worden 
gehandhaafd;

5. benadrukt hoe belangrijk het is dat 
de flexibiliteits- en 
vereenvoudigingsmaatregelen die worden 
opgelegd door de verordeningen 
betreffende het CRII en het CRII+ 
tijdelijk van aard zijn en dat een terugkeer 
naar de normale regels en de strategische 
benadering in de richting van duurzame 
investeringen noodzakelijk is zodra de 
crisis voorbij is, en dat de hoge normen en 
criteria dan ook moeten worden 
gewaarborgd in het cohesiebeleid, met 
name op het gebied van 
klimaatbestendigheid, thematische 
concentratie en de strijd tegen 
onregelmatigheden en fraude;

Or. en

Amendement 33
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over de grotere 
flexibiliteit van het cohesiebeleid - meer 
cofinanciering, gebruik van EU-fondsen 
voor de bestrijding van crises - die in maart 
en april 2020 is ingevoerd, en is van 
mening dat deze flexibiliteit ook in het 
MFK 2021-2027 moet worden 
gehandhaafd;

5. is verheugd over de grotere 
flexibiliteit van het cohesiebeleid - meer 
cofinanciering, gebruik van EU-fondsen 
voor de bestrijding van crises - die in maart 
en april 2020 is ingevoerd, en is van 
mening dat deze flexibiliteit ook in het 
MFK 2021-2027 moet worden 
gehandhaafd, met volledige inachtneming 
van de toepasselijke regels inzake het 
goede beheer van de middelen en de 
transparantie van hun uitgaven;

Or. en
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Amendement 34
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Maria Spyraki, 
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over de grotere 
flexibiliteit van het cohesiebeleid - meer 
cofinanciering, gebruik van EU-fondsen 
voor de bestrijding van crises - die in maart 
en april 2020 is ingevoerd, en is van 
mening dat deze flexibiliteit ook in het 
MFK 2021-2027 moet worden 
gehandhaafd;

5. is verheugd over de grotere 
flexibiliteit van het cohesiebeleid - meer 
cofinanciering, gebruik van EU-fondsen 
voor de bestrijding van crises - die in maart 
en april 2020 is ingevoerd, en is van 
mening dat deze flexibiliteit ook in het 
MFK 2021-2027 moet worden 
gehandhaafd als mechanisme dat zal 
dienstdoen als waarborg voor de 
economie van de Unie in turbulente en 
onvoorspelbare tijden;

Or. en

Amendement 35
Laurence Farreng, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over de grotere 
flexibiliteit van het cohesiebeleid - meer 
cofinanciering, gebruik van EU-fondsen 
voor de bestrijding van crises - die in maart 
en april 2020 is ingevoerd, en is van 
mening dat deze flexibiliteit ook in het 
MFK 2021-2027 moet worden 
gehandhaafd;

5. is verheugd over de grotere 
flexibiliteit van het cohesiebeleid - meer 
cofinanciering, gebruik van EU-fondsen 
voor de bestrijding van crises - die in maart 
en april 2020 is ingevoerd, en is van 
mening dat deze flexibiliteit ook in het 
MFK 2021-2027 moet worden 
gehandhaafd, met inachtneming van de 
fundamentele beginselen en 
doelstellingen van het cohesiebeleid;

Or. fr
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Amendement 36
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over de grotere 
flexibiliteit van het cohesiebeleid - meer 
cofinanciering, gebruik van EU-fondsen 
voor de bestrijding van crises - die in maart 
en april 2020 is ingevoerd, en is van 
mening dat deze flexibiliteit ook in het 
MFK 2021-2027 moet worden 
gehandhaafd;

5. is verheugd over de grotere 
flexibiliteit van het cohesiebeleid - meer 
cofinanciering, gebruik van EU-fondsen 
voor de bestrijding van crises - die in maart 
en april 2020 is ingevoerd, en is van 
mening dat deze flexibiliteit ook in het 
MFK 2021-2027 moet worden 
gehandhaafd met betrekking tot 
herstelmaatregelen die verband houden 
met COVID-19;

Or. en

Amendement 37
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over de grotere 
flexibiliteit van het cohesiebeleid - meer 
cofinanciering, gebruik van EU-fondsen 
voor de bestrijding van crises - die in maart 
en april 2020 is ingevoerd, en is van 
mening dat deze flexibiliteit ook in het 
MFK 2021-2027 moet worden 
gehandhaafd;

5. is verheugd over de grotere 
flexibiliteit en vereenvoudigde 
programma’s van het cohesiebeleid - meer 
cofinanciering, gebruik van EU-fondsen 
voor de bestrijding van crises - die in maart 
en april 2020 is ingevoerd, en is van 
mening dat deze flexibiliteit ook in het 
MFK 2021-2027 moet worden 
gehandhaafd;

Or. ro

Amendement 38
Erik Bergkvist

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over de grotere 
flexibiliteit van het cohesiebeleid - meer 
cofinanciering, gebruik van EU-fondsen 
voor de bestrijding van crises - die in maart 
en april 2020 is ingevoerd, en is van 
mening dat deze flexibiliteit ook in het 
MFK 2021-2027 moet worden 
gehandhaafd;

5. is verheugd over de grotere 
flexibiliteit van het cohesiebeleid - meer 
cofinanciering, gebruik van EU-fondsen 
voor de bestrijding van crises - die in maart 
en april 2020 is ingevoerd, en is van 
mening dat sommige aspecten van deze 
flexibiliteit ook in het MFK 2021-2027 
kunnen worden gehandhaafd;

Or. en

Amendement 39
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is verheugd over de maatregelen die 
het Europees Parlement al heeft 
goedgekeurd, zoals de uitbreiding van het 
EU-Solidariteitsfonds tot noodsituaties op 
het gebied van de volksgezondheid, 
waarvoor in 2020 bijna 800 miljoen EUR 
beschikbaar zal zijn, en het Corona 
Response Investment Initiative (CRII en 
CRII+), dat tot doel heeft 8 miljard EUR 
aan liquiditeiten te verstrekken, met als 
uiteindelijk doel een bedrag aan Europese 
overheidsinvesteringen tot 37 miljard EUR, 
ter ondersteuning van burgers, regio’s en 
landen die zwaar door de COVID-19-
pandemie zijn getroffen;

6. is verheugd over de maatregelen die 
het Europees Parlement al heeft 
goedgekeurd, zoals de uitbreiding van het 
EU-Solidariteitsfonds tot noodsituaties op 
het gebied van de volksgezondheid, 
waarvoor in 2020 bijna 800 miljoen EUR 
beschikbaar zal zijn, en het Corona 
Response Investment Initiative (CRII en 
CRII+), dat tot doel heeft 8 miljard EUR 
aan liquiditeiten te verstrekken, met als 
uiteindelijk doel een bedrag aan Europese 
overheidsinvesteringen tot 37 miljard EUR, 
ter ondersteuning van burgers, regio’s en 
landen die zwaar door de COVID-19-
pandemie zijn getroffen;

benadrukt dat er een aanzienlijke 
verhoging van de middelen nodig is om 
van het cohesiebeleid een substantieel 
instrument te maken voor de financiering 
van de huidige crisis en het herstel, die 
onvermijdelijk zullen leiden tot een 
verminderde beschikbaarheid van 
middelen voor andere uiterst dringende 
behoeften op regionaal niveau zoals de 
bestrijding van de opwarming van de 
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aarde en klimaatverandering, en meent 
dat op die manier moet worden 
bijgedragen aan de doelstellingen van de 
Green Deal, een rechtvaardige transitie 
en de Overeenkomst van Parijs; wijst op 
de lessen die zijn getrokken uit de crisis 
van 2008-2009, die laten zien hoe 
waardevol het is om te investeren op 
gebieden die verband houden met de 
Europese Green Deal;

Or. en

Amendement 40
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is verheugd over de maatregelen die 
het Europees Parlement al heeft 
goedgekeurd, zoals de uitbreiding van het 
EU-Solidariteitsfonds tot noodsituaties op 
het gebied van de volksgezondheid, 
waarvoor in 2020 bijna 800 miljoen EUR 
beschikbaar zal zijn, en het Corona 
Response Investment Initiative (CRII en 
CRII+), dat tot doel heeft 8 miljard EUR 
aan liquiditeiten te verstrekken, met als 
uiteindelijk doel een bedrag aan Europese 
overheidsinvesteringen tot 37 miljard EUR, 
ter ondersteuning van burgers, regio’s en 
landen die zwaar door de COVID-19-
pandemie zijn getroffen;

6. neemt kennis van de goedgekeurde 
herstelmaatregelen en is verheugd over de 
maatregelen die eerder al zijn 
goedgekeurd, zoals de uitbreiding van het 
EU-Solidariteitsfonds tot noodsituaties op 
het gebied van de volksgezondheid, 
waarvoor in 2020 bijna 800 miljoen EUR 
beschikbaar zal zijn, en het Corona 
Response Investment Initiative (CRII en 
CRII+), dat tot doel heeft 8 miljard EUR 
aan liquiditeiten te verstrekken, met als 
uiteindelijk doel een bedrag aan Europese 
overheidsinvesteringen tot 37 miljard EUR, 
ter ondersteuning van burgers, regio’s en 
landen die zwaar door de COVID-19-
pandemie zijn getroffen;

Or. en

Amendement 41
Ondřej Knotek

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. onderstreept dat het noodzakelijk 
is de continuïteit en ontwikkeling van het 
Europees Ruimteagentschap (met 
inbegrip van de programma’s Galileo en 
Egnos) te bevorderen door middel van 
financiële steun;

Or. en

Amendement 42
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is ingenomen met de 
wetgevingsresolutie van 17 april 2020 
waarin specifieke maatregelen worden 
goedgekeurd om uitzonderlijke flexibiliteit 
te bieden voor het gebruik van de ESI-
fondsen naar aanleiding van de COVID-
19-uitbraak; merkt op dat dit zal leiden tot 
een snellere uitvoering ervan en dus tot een 
grotere behoefte aan betalingskredieten, die 
in de begroting voor het jaar 2021 moet 
worden weerspiegeld;

7. is ingenomen met de 
wetgevingsresolutie van 17 april 2020 
waarin specifieke maatregelen worden 
goedgekeurd om uitzonderlijke flexibiliteit 
te bieden voor het gebruik van de ESI-
fondsen naar aanleiding van de COVID-
19-uitbraak; merkt op dat dit zal leiden tot 
een snellere uitvoering ervan en dus tot een 
grotere behoefte aan betalingskredieten, die 
in de begroting voor het jaar 2021 moet 
worden weerspiegeld; is van mening dat 
het noodzakelijk is specifieke maatregelen 
te blijven nemen die tastbare resultaten 
opleveren;

Or. ro

Amendement 43
Erik Bergkvist

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is ingenomen met de 
wetgevingsresolutie van 17 april 2020 

7. erkent dat de wetgevingsresolutie 
van 17 april 2020 waarin specifieke 
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waarin specifieke maatregelen worden 
goedgekeurd om uitzonderlijke flexibiliteit 
te bieden voor het gebruik van de ESI-
fondsen naar aanleiding van de COVID-
19-uitbraak; merkt op dat dit zal leiden tot 
een snellere uitvoering ervan en dus tot een 
grotere behoefte aan betalingskredieten, die 
in de begroting voor het jaar 2021 moet 
worden weerspiegeld;

maatregelen worden goedgekeurd om 
uitzonderlijke flexibiliteit te bieden voor 
het gebruik van de ESI-fondsen naar 
aanleiding van de COVID-19-uitbraak een 
belangrijke maatregel was; merkt op dat 
dit zal leiden tot een snellere uitvoering 
ervan en dus tot een grotere behoefte aan 
betalingskredieten, die in de begroting voor 
het jaar 2021 moet worden weerspiegeld;

Or. en

Amendement 44
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om van de lidstaten geen 
terugbetaling te eisen van de niet-bestede 
voorfinanciering die aan het begin van het 
jaar is betaald, d.w.z. dat de lidstaten de 
resterende middelen van de geplande 
uitgaven niet aan de Commissie hoeven 
terug te betalen, maar erkent dat kan leiden 
dit een financieel gat in de begroting voor 
2020 (voorfinanciering vormt de 
bestemmingsontvangsten voor de EU-
begroting) en bijgevolg kan leiden tot een 
grotere behoefte aan betalingskredieten in 
de begroting voor het jaar 2021;

8. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om van de lidstaten geen 
terugbetaling te eisen van de niet-bestede 
voorfinanciering die aan het begin van het 
jaar is betaald, d.w.z. dat de lidstaten de 
resterende middelen van de geplande 
uitgaven niet aan de Commissie hoeven 
terug te betalen, maar erkent dat dit kan 
leiden tot een financieel gat in de begroting 
voor 2020 (voorfinanciering vormt de 
bestemmingsontvangsten voor de EU-
begroting) en bijgevolg kan leiden tot een 
grotere behoefte aan betalingskredieten in 
de begroting voor het jaar 2021; 
onderstreept dat er voldoende 
voorfinanciering nodig is voor de 
cohesieprogramma’s van het MFK 2014-
2020 op het niveau van 3 % dat 
voortvloeit uit de geldende 
wetgevingshandelingen;

Or. en

Amendement 45
Daniel Buda
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om van de lidstaten geen 
terugbetaling te eisen van de niet-bestede 
voorfinanciering die aan het begin van het 
jaar is betaald, d.w.z. dat de lidstaten de 
resterende middelen van de geplande 
uitgaven niet aan de Commissie hoeven 
terug te betalen, maar erkent dat kan leiden 
dit een financieel gat in de begroting voor 
2020 (voorfinanciering vormt de 
bestemmingsontvangsten voor de EU-
begroting) en bijgevolg kan leiden tot een 
grotere behoefte aan betalingskredieten in 
de begroting voor het jaar 2021;

8. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om van de lidstaten geen 
terugbetaling te eisen van de niet-bestede 
voorfinanciering die aan het begin van het 
jaar is betaald, d.w.z. dat de lidstaten de 
resterende middelen van de geplande 
uitgaven niet aan de Commissie hoeven 
terug te betalen, aangezien dit negatieve 
gevolgen zou kunnen hebben voor de 
uitvoering van lopende projecten, maar 
erkent dat dit kan leiden tot een financieel 
gat in de begroting voor 2020 
(voorfinanciering vormt de 
bestemmingsontvangsten voor de EU-
begroting) en bijgevolg kan leiden tot een 
grotere behoefte aan betalingskredieten in 
de begroting voor het jaar 2021;

Or. ro

Amendement 46
Josianne Cutajar

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt hoe belangrijk het is de 
genderdimensie te integreren in de EU-
begroting, met inbegrip van het 
cohesiebeleid, aangezien dit een 
doeltreffende manier is om de kloof 
waaronder vrouwen in onze samenleving 
nog steeds te lijden hebben te 
overbruggen, onder meer wat de 
deelname van vrouwen aan de 
arbeidsmarkt betreft; dringt aan op de 
ontwikkeling van instrumenten voor 
genderbudgettering op Unieniveau;

Or. en
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Amendement 47
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. is ingenomen met het voorstel tot 
oprichting van het React-EU-programma 
waarmee aanvullende middelen worden 
vrijgemaakt voor het EFRO en het ESF, 
alsook voor het FEAD ter bestrijding van 
de gevolgen van de COVID-19-pandemie; 
dringt erop aan het programma snel uit te 
voeren en zo vroeg mogelijk in 2021 van 
start te gaan met de betalingen;

Or. en

Amendement 48
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. is ingenomen met de activering 
van de algemene ontsnappingsclausule tot 
opschorting van het stabiliteits- en 
groeipact, die een grotere flexibiliteit 
mogelijk maakt, en met de invoering van 
de tijdelijke kaderregeling inzake 
staatssteun in de context van COVID-19; 
wijst echter op het ongelijke vermogen 
van de lidstaten om financiële steun te 
bieden aan burgers en sectoren die 
zwaarder getroffen zijn door de pandemie, 
hetgeen de verschillen tussen de lidstaten 
nog kan vergroten; dringt aan op 
specifieke maatregelen om dit soort 
neveneffecten tot een minimum te 
beperken;
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Or. en

Amendement 49
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. dringt aan op een snelle 
uitvoering van de faciliteit voor herstel en 
veerkracht, die tot doel heeft de diverse 
sociaal-economische uitdagingen 
waarmee de lidstaten te kampen hebben 
aan te pakken; dringt aan op een stijging 
van subsidies en een flexibele 
conditionaliteit voor leningen; dringt erop 
aan met de faciliteit investeringen te 
ondersteunen die eerlijke, inclusieve en 
duurzame groei bevorderen en zorgen 
voor meer convergentie, cohesie en 
veerkracht, in overeenstemming met de 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal, de Overeenkomst van Parijs, het 
beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling, de Europese pijler van 
sociale rechten en de doelstelling inzake 
een rechtvaardige transitie naar een 
koolstofneutrale economie uiterlijk in 
2050; dringt erop aan dat de betalingen zo 
snel mogelijk in 2021 van start gaan; 
betreurt de macro-economische 
voorwaardelijkheden die verbonden zijn 
aan de faciliteit, de uitsluiting van het 
Europees Parlement van het beheer 
ervan, waarmee wordt afgestapt van de 
communautaire methode ten voordele van 
een intergouvernementele aanpak, en de 
noodremprocedure die door de Europese 
Raad is goedgekeurd en die tot 
schadelijke vertragingen kan leiden; 
benadrukt dat transparantie en controle 
noodzakelijk zijn bij de verdeling en het 
gebruik van de middelen die via de 
faciliteit beschikbaar worden gesteld;
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Or. en

Amendement 50
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. roept de lidstaten op om hun 
plannen, ambities en verwachtingen voor 
de periode na de crisis duidelijk en 
doelgericht te delen en hun gezamenlijke 
rol bij de voorbereiding van een 
gecoördineerde EU-aanpak te erkennen.

9. roept de lidstaten op om hun 
plannen, ambities en verwachtingen voor 
de periode na de crisis duidelijk en 
doelgericht te delen en hun gezamenlijke 
rol bij de voorbereiding van een 
gecoördineerde EU-aanpak te erkennen, 
om zo te komen tot innoverende methoden 
op het gebied van productie, 
vervaardiging, onderzoek, onderwijs en 
omscholing/bijscholing die de cohesie 
tussen alle EU-regio’s bevorderen, 
waardoor deze eerlijke, inclusieve en 
duurzame economische welvaart kunnen 
verwezenlijken, en om dus ook meer steun 
te bieden aan lokale ontwikkeling en 
lokale economieën; dringt aan op een 
afstemming van de economie op de 
beginselen van duurzame ontwikkeling, 
alsook op de verwezenlijking van 
klimaatneutraliteit in de EU in 2040 door 
middel van een geïntegreerde aanpak en 
op een aanpassing van al het EU-beleid 
met het oog op deze doelstelling; wijst er 
nogmaals op dat afdoende middelen 
noodzakelijk zijn om dit ambitieuze doel 
van een eerlijke, soepele en inclusieve 
transitie en een klimaatneutraal Europa 
in 2040 te bereiken.

Or. en

Amendement 51
Mathilde Androuët

Ontwerpadvies
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Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. roept de lidstaten op om hun 
plannen, ambities en verwachtingen voor 
de periode na de crisis duidelijk en 
doelgericht te delen en hun gezamenlijke 
rol bij de voorbereiding van een 
gecoördineerde EU-aanpak te erkennen.

9. roept de lidstaten op om hun 
plannen, ambities en verwachtingen voor 
de periode na de crisis duidelijk en 
doelgericht te delen en hun gezamenlijke 
rol bij de voorbereiding van een 
gecoördineerde EU-aanpak te erkennen, 
waarmee een betere verdeling van de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESI-fondsen) onder 
de lidstaten tot stand wordt gebracht.

Or. fr

Amendement 52
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Maria Spyraki, 
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. roept de lidstaten op om hun 
plannen, ambities en verwachtingen voor 
de periode na de crisis duidelijk en 
doelgericht te delen en hun gezamenlijke 
rol bij de voorbereiding van een 
gecoördineerde EU-aanpak te erkennen.

9. roept de lidstaten op om hun 
plannen, strategieën, ambities en 
verwachtingen voor de periode na de crisis 
duidelijk en doelgericht te delen en hun 
gezamenlijke rol bij de voorbereiding van 
een gecoördineerde EU-aanpak te 
erkennen, hetgeen kwaliteitsvolle en 
meetbare resultaten zal opleveren die tot 
duurzame groei op lange termijn zullen 
leiden.

Or. en

Amendement 53
Francesca Donato

Ontwerpadvies
Paragraaf 9
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Ontwerpadvies Amendement

9. roept de lidstaten op om hun 
plannen, ambities en verwachtingen voor 
de periode na de crisis duidelijk en 
doelgericht te delen en hun gezamenlijke 
rol bij de voorbereiding van een 
gecoördineerde EU-aanpak te erkennen.

9. roept de lidstaten op om hun 
verwachtingen voor de periode na de crisis 
duidelijk en doelgericht te delen en hun 
gezamenlijke rol bij de voorbereiding van 
een gecoördineerde EU-aanpak te 
erkennen.

Or. it

Amendement 54
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. dringt aan op een versterking van 
gendermainstreaming in de begroting 
2021 en het opnemen van 
gendereffectbeoordelingen met betrekking 
tot uitgaven van de Europese structuur- 
en investeringsfondsen;

Or. en

Amendement 55
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. vraagt om meer rechtstreekse 
financiering voor Europese steden als 
belangrijke actoren voor herstel en het 
aanpakken van klimaatproblemen.

Or. en


