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Amendement  1 

Jens Geier 

 

Ontwerp-interimverslag 

Visum 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 – gezien de Overeenkomst van Parijs, 

besluit 1/CP.21, de 21e conferentie 

van de partijen (COP 21) bij het 

UNFCCC en de 11e conferentie van 

de partijen waarin de partijen bij het 

Protocol van Kyoto bijeenkomen 

(CMP 11), die van 30 november t/m 11 

december 2015 in Parijs, Frankrijk, 

hebben plaatsgevonden, 

Or. en 

 

Amendement  2 

Jens Geier 

 

Ontwerp-interimverslag 

Visum 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 – gezien de Agenda 2030 voor duurzame 

ontwikkeling die in september 2015 

werd goedgekeurd en op 1 januari 

2016 in werking is getreden, 

Or. en 

 

Amendement  3 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerp-interimverslag 

Visum 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 – gezien resolutie 70/1 van de 
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Algemene Vergadering van de VN getiteld 

"Onze wereld transformeren: Agenda 

2030 voor duurzame ontwikkeling", 

Or. en 

 

Amendement  4 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerp-interimverslag 

Visum 6 ter (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 – gezien zijn resolutie van 

19 januari 2017 over een Europese pijler 

van sociale rechten1, 

 1  Aangenomen teksten, 

P8_TA(2017)0010. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerp-interimverslag 

Visum 6 quater (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 – gezien de bekrachtiging van de 

Overeenkomst van Parijs door het 

Europees Parlement op 4 oktober 20161 

en door de Raad op 5 oktober 20162,  

 1  Aangenomen teksten, 

P8_TA(2016)0363. 

 2 PB L 282 van 19.10.2016, blz. 1. 

Or. en 

 

Amendement  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 
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Ontwerp-interimverslag 

Overweging C 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

C. overwegende dat al snel is gebleken 

dat het MFK niet toereikend is om in te 

spelen op een aantal crises en nieuwe 

politieke uitdagingen die ten tijde van de 

vaststelling ervan niet waren voorzien; 

overwegende dat het MFK met het oog op 

het waarborgen van de vereiste 

financiering de grenzen van het haalbare 

heeft bereikt, waarbij de 

flexibiliteitsbepalingen en speciale 

instrumenten in ongekende mate zijn 

gemobiliseerd nadat de beschikbare 

marges waren benut; overwegende dat er 

bezuinigingen ten aanzien van prioritaire 

EU-programma's inzake onderzoek en 

infrastructuur zijn doorgevoerd, slechts 

twee jaar na de vaststelling ervan; 

C. overwegende dat al snel is gebleken 

dat het MFK en het begrotingsbeleid van 

de Europese Unie niet toereikend waren 

om concrete antwoorden te bieden op de 

behoeften van de burgers en de lidstaten 

en hun toenemende problemen, zoals 

werkloosheid, economische recessie, 

armoede, de migratiecrisis en 

veiligheidsdreigingen; 

Or. en 

 

Amendement  7 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerp-interimverslag 

Overweging C 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

C. overwegende dat al snel is gebleken 

dat het MFK niet toereikend is om in te 

spelen op een aantal crises en nieuwe 

politieke uitdagingen die ten tijde van de 

vaststelling ervan niet waren voorzien; 

overwegende dat het MFK met het oog op 

het waarborgen van de vereiste 

financiering de grenzen van het haalbare 

heeft bereikt, waarbij de 

flexibiliteitsbepalingen en speciale 

instrumenten in ongekende mate zijn 

gemobiliseerd nadat de beschikbare marges 

C. overwegende dat al snel is gebleken 

dat het MFK niet toereikend is om in te 

spelen op een aantal crises, nieuwe 

internationale toezeggingen en nieuwe 

politieke uitdagingen die ten tijde van de 

vaststelling ervan niet in het MFK waren 

opgenomen en/of niet waren voorzien; 

overwegende dat het MFK met het oog op 

het waarborgen van de vereiste 

financiering de grenzen van het haalbare 

heeft bereikt, waarbij de 

flexibiliteitsbepalingen en speciale 
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waren benut; overwegende dat er 

bezuinigingen ten aanzien van prioritaire 

EU-programma's inzake onderzoek en 

infrastructuur zijn doorgevoerd, slechts 

twee jaar na de vaststelling ervan; 

instrumenten in ongekende mate zijn 

gemobiliseerd nadat de beschikbare marges 

waren benut; overwegende dat er 

bezuinigingen ten aanzien van prioritaire 

EU-programma's inzake onderzoek en 

infrastructuur zijn doorgevoerd, slechts 

twee jaar na de vaststelling ervan; 

Or. en 

 

Amendement  8 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Ontwerp-interimverslag 

Overweging C 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

C. overwegende dat al snel is gebleken 

dat het MFK niet toereikend is om in te 

spelen op een aantal crises en nieuwe 

politieke uitdagingen die ten tijde van de 

vaststelling ervan niet waren voorzien; 

overwegende dat het MFK met het oog op 

het waarborgen van de vereiste 

financiering de grenzen van het haalbare 

heeft bereikt, waarbij de 

flexibiliteitsbepalingen en speciale 

instrumenten in ongekende mate zijn 

gemobiliseerd nadat de beschikbare marges 

waren benut; overwegende dat er 

bezuinigingen ten aanzien van prioritaire 

EU-programma's inzake onderzoek en 

infrastructuur zijn doorgevoerd, slechts 

twee jaar na de vaststelling ervan; 

C. overwegende dat al snel is gebleken 

dat het MFK niet toereikend is om in te 

spelen op een aantal crises en nieuwe 

politieke uitdagingen die ten tijde van de 

vaststelling ervan niet waren voorzien; 

overwegende dat het MFK met het oog op 

het waarborgen van de vereiste 

financiering de grenzen van het haalbare 

heeft bereikt, waarbij de 

flexibiliteitsbepalingen en speciale 

instrumenten in ongekende mate zijn 

gemobiliseerd nadat de beschikbare marges 

waren benut; 

Or. en 

 

Amendement  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

 

Ontwerp-interimverslag 

Overweging E 
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Ontwerp-interimverslag Amendement 

E. overwegende dat de 

totstandbrenging van het nieuwe MFK 

van doorslaggevend belang zal zijn voor 

de Unie met 27 lidstaten, aangezien 

hiermee een gemeenschappelijk standpunt 

kan worden uitgedragen en het nieuwe 

MFK de besluitvorming over toekomstige 

politieke prioriteiten mogelijk maakt en de 

Unie in staat stelt deze te verwezenlijken; 
overwegende dat de Commissie op 

2 mei 2018 een reeks 

wetgevingsvoorstellen inzake het 

MFK 2021-2027 en de eigen middelen van 

de EU heeft ingediend, gevolgd door 

wetgevingsvoorstellen gericht op het tot 

stand brengen van nieuwe EU-

programma's en -instrumenten; 

E. overwegende dat de Commissie op 

2 mei 2018 een reeks 

wetgevingsvoorstellen inzake het 

MFK 2021-2027 en de eigen middelen van 

de EU heeft ingediend, gevolgd door 

wetgevingsvoorstellen gericht op het tot 

stand brengen van nieuwe EU-

programma's en -instrumenten; 

Or. en 

 

Amendement  10 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Thierry Cornillet, Louis Michel, Pavel Telička, Nils 

Torvalds, Dominique Riquet 

 

Ontwerp-interimverslag 

Overweging E bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 E bis. overwegende dat de Europese 

Unie, naast het vermogen tot optreden dat 

door het meerjarig financieel kader wordt 

geboden, ook een antwoord moet bieden 

op wereldwijde vraagstukken en 

dreigingen die de lidstaten niet langer 

alleen met hun eigen financiële middelen 

kunnen oplossen. De erkenning van 

"Europese collectieve goederen" 

(landbouw, solidariteit, veiligheid en 

defensie, beheer van het migratiebeleid, 

klimaatbescherming, digitale economie, 

de ruimte) mondt uit in een beoordeling 

van de doeltreffendheid van de nationale 

overheidsuitgaven en een onderzoek naar 
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de Europese toegevoegde waarde die zou 

worden gerealiseerd door de gehele of 

gedeeltelijke overdracht van de 

bijbehorende kredieten naar het niveau 

van de Europese Unie. Het MFK 2021-

2027 moet voldoende soepel zijn om te 

kunnen inspelen op onvoorziene 

gebeurtenissen en moet initiatieven 

toestaan die het volume aan kredieten in 

de begroting van de Unie doen toenemen; 

deze ontwikkeling zou de strategische 

autonomie van het MFK versterken 

zonder dat de totale lasten van de 

overheidsuitgaven in de EU daardoor 

hoeven te stijgen; 

Or. en 

 

Amendement  11 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerp-interimverslag 

Overweging E bis (nieuw) 

 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 E bis. overwegende dat 

gendermainstreaming "bij elk optreden", 

ook het vaststellen van de begroting, een 

wettelijke verplichting van de Unie blijft 

die rechtstreeks wordt afgeleid uit artikel 

8 VWEU; 

Or. en 

 

Amendement  12 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Ontwerp-interimverslag 

Overweging E bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 E bis. overwegende dat er een verband is 
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gelegd tussen de programmering van de 

middelen van de Unie en het Europees 

semester en de desbetreffende 

landenspecifieke aanbevelingen; 

overwegende dat de middelen van de Unie 

bedoeld zijn om de in artikel 174 VWEU 

vermelde doelstellingen te bereiken 

teneinde de economische, sociale en 

territoriale samenhang van de Unie te 

versterken en de verschillen tussen de 

ontwikkelingsniveaus van de 

onderscheiden regio's te verkleinen; 

Or. en 

 

Amendement  13 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerp-interimverslag 

Overweging E ter (nieuw) 

 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 E ter. overwegende dat dit horizontale 

perspectief er niet alleen vaak toe heeft 

geleid dat de steun voor genderspecifieke 

maatregelen werd verlaagd, om nog te 

zwijgen van het gebrek aan 

genderindicatoren, maar dat het daardoor 

ook haast onmogelijk is om de bedragen 

te ramen die aan gendervraagstukken 

worden toegewezen; 

Or. en 

 

Amendement  14 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerp-interimverslag 

Overweging E quater (nieuw) 
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Ontwerp-interimverslag Amendement 

 E quater. overwegende dat de bij het 

MFK voor 2014-2020 gevoegde 

gezamenlijke verklaring van november 

2013 van het Parlement, de Raad en de 

Commissie de overeenkomst behelsde dat 

er in de jaarlijkse begrotingsprocedures 

die van toepassing zijn op het MFK in 

voorkomend geval genderbewuste 

elementen worden opgenomen, rekening 

houdend met de wijze waarop het 

algemeen financieel kader van de Unie 

aan meer gendergelijkheid bijdraagt en 

gendermainstreaming waarborgt; 

Or. en 

 

Amendement  15 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerp-interimverslag 

Overweging E quinquies (nieuw) 

 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 E quinquies. overwegende dat in de 

mededeling van de Commissie van 

14 september 2016 inzake de tussentijdse 

evaluatie van het MFK niet wordt 

gerefereerd aan de tenuitvoerlegging van 

gendermainstreaming; overwegende dat 

in het document "Strategic Engagement 

to Gender Equality 2016-2019" van de 

Commissie wordt gewezen op de 

belangrijke rol van EU-financiering ter 

ondersteuning van gendergelijkheid en 

wordt verklaard dat genderbudgettering 

niet stelselmatig wordt toegepast in de 

algemene begroting van de EU en 

overwegende dat in de effectbeoordeling 

van het externe instrument van 2018 

wordt vermeld dat de integratie van de 

mensenrechten, met inbegrip van 

gendergelijkheid, werd beschouwd als 
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onderhanden werk, met 

partnerregeringen die soms een gebrek 

aan belangstelling voor of weerstand 

tegen deze gebieden toonden; 

overwegende dat geen enkele EU-

instelling consequent genderbudgettering 

heeft toegepast; 

Or. en 

 

Amendement  16 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerp-interimverslag 

Overweging E sexies (nieuw) 

 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 E sexies. overwegende dat het van 

cruciaal belang is om in de EU-begroting 

specifieke onderdelen te behouden om de 

correcte tenuitvoerlegging van onze 

projecten te garanderen; 

Or. en 

 

Amendement  17 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerp-interimverslag 

Overweging E septies (nieuw) 

 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 E septies. overwegende dat in het 

huidige klimaat van uitholling van de EU-

waarden, dat een verrassend sterk verzet 

tegen gendergelijkheid heeft 

teweeggebracht, meer dan ooit van de drie 

instellingen een sterk engagement wordt 

gevraagd voor de ondersteuning van 

gendergelijkheid en dat dit engagement 

moet worden omgezet in het 
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financieringsbeleid; 

Or. en 

 

Amendement  18 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerp-interimverslag 

Overweging E octies (nieuw) 

 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 E octies. overwegende dat de 

gelijkheid tussen vrouwen en mannen een 

basisvoorwaarde vormt voor de 

arbeidsparticipatie van vrouwen, voor hun 

bekleding van leidinggevende functies en 

functies op het gebied van wetenschap en 

onderzoek, en bijgevolg ook voor de 

gendergelijkheid; overwegende dat dit 

gevolgen heeft voor de economie van de 

lidstaten; 

Or. en 

 

Amendement  19 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerp-interimverslag 

Overweging E nonies (nieuw) 

 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 E nonies. overwegende dat 

gendergelijkheid in Europa een doel is dat 

nog lang niet is bereikt en dat er dus extra 

inspanningen moeten worden geleverd; 

Or. en 
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Amendement  20 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 1 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

1. benadrukt dat het MFK 2021-2027 

moet waarborgen dat de Unie in staat is 

nieuwe behoeften en uitdagingen aan te 

gaan, haar politieke prioriteiten en 

doelstellingen te verwezenlijken, en 

daarvoor de verantwoordelijkheid te 

dragen; wijst op de ernstige problemen die 

samengaan met de onderfinanciering van 

het MFK 2014-2020 en constateert dat 

een herhaling van in het verleden 

gemaakte fouten moet worden voorkomen 

door ten behoeve van alle burgers voor de 

komende zeven jaar van meet af aan een 

sterke, ambitieuze en geloofwaardige EU-

begroting te waarborgen; 

1. benadrukt dat het MFK 2021-2027 

moet inspelen op de daadwerkelijke 

behoeften van de Europese burgers; wijst 

erop dat een herhaling van in het verleden 

gemaakte fouten moet worden voorkomen 

door ervoor te zorgen dat de begroting van 

de Unie doeltreffender, transparanter en 

meer op prestaties gebaseerd is en door de 

administratieve uitgaven en 

geldverspilling concreet te beperken; 

Or. en 

 

Amendement  21 

Marco Valli 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 1 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

1. benadrukt dat het MFK 2021-2027 

moet waarborgen dat de Unie in staat is 

nieuwe behoeften en uitdagingen aan te 

gaan, haar politieke prioriteiten en 

doelstellingen te verwezenlijken, en 

daarvoor de verantwoordelijkheid te 

dragen; wijst op de ernstige problemen die 

samengaan met de onderfinanciering van 

het MFK 2014-2020 en constateert dat 

een herhaling van in het verleden 

gemaakte fouten moet worden voorkomen 

door ten behoeve van alle burgers voor de 

komende zeven jaar van meet af aan een 

1. benadrukt dat het MFK 2021-2027 

doeltreffend en doelmatig moet inspelen 

op en tegemoetkomen aan nieuwe 

behoeften en uitdagingen en de politieke 

prioriteiten en doelstellingen moet 

verwezenlijken die echte toegevoegde 

waarde kunnen opleveren voor de burgers 

van de EU;  beklemtoont dat een 

uitgavenanalyse moet worden verricht om 

te komen tot een alomvattende en 

oordeelkundige evaluatie aan de hand 

waarvan de echte toegevoegde waarde van 

elk programma wordt aangetoond zodat 
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sterke, ambitieuze en geloofwaardige EU-

begroting te waarborgen; 

voor de komende zeven jaar een 

geloofwaardige en geoptimaliseerde EU-

begroting tot stand komt die uitsluitend in 

het voordeel van de burgers is; 

Or. en 

 

Amendement  22 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 1 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

1. benadrukt dat het MFK 2021-2027 

moet waarborgen dat de Unie in staat is 

nieuwe behoeften en uitdagingen aan te 

gaan, haar politieke prioriteiten en 

doelstellingen te verwezenlijken, en 

daarvoor de verantwoordelijkheid te 

dragen; wijst op de ernstige problemen die 

samengaan met de onderfinanciering van 

het MFK 2014-2020 en constateert dat een 

herhaling van in het verleden gemaakte 

fouten moet worden voorkomen door ten 

behoeve van alle burgers voor de komende 

zeven jaar van meet af aan een sterke, 

ambitieuze en geloofwaardige EU-

begroting te waarborgen; 

 

1. benadrukt dat het MFK 2021-2027 

moet waarborgen dat de Unie in staat is 

nieuwe behoeften, internationale 

verbintenissen en uitdagingen aan te gaan, 

haar politieke prioriteiten en doelstellingen 

te verwezenlijken, en daarvoor de 

verantwoordelijkheid te dragen; wijst op de 

ernstige problemen die samengaan met de 

onderfinanciering van het MFK 2014-2020 

en constateert dat een herhaling van in het 

verleden gemaakte fouten moet worden 

voorkomen door ten behoeve van alle 

burgers voor de komende zeven jaar van 

meet af aan een sterke, ambitieuze en 

geloofwaardige EU-begroting te 

waarborgen; 

Or. en 

 

Amendement  23 

José Manuel Fernandes 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 1 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

1. benadrukt dat het MFK 2021-2027 

moet waarborgen dat de Unie in staat is 

1. benadrukt dat het MFK 2021-2027 

moet waarborgen dat de Unie in staat is 
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nieuwe behoeften en uitdagingen aan te 

gaan, haar politieke prioriteiten en 

doelstellingen te verwezenlijken, en 

daarvoor de verantwoordelijkheid te 

dragen; wijst op de ernstige problemen die 

samengaan met de onderfinanciering van 

het MFK 2014-2020 en constateert dat een 

herhaling van in het verleden gemaakte 

fouten moet worden voorkomen door ten 

behoeve van alle burgers voor de komende 

zeven jaar van meet af aan een sterke, 

ambitieuze en geloofwaardige EU-

begroting te waarborgen; 

nieuwe behoeften en uitdagingen aan te 

gaan, haar politieke prioriteiten en 

doelstellingen te verwezenlijken, en 

daarvoor de verantwoordelijkheid te 

dragen; wijst op de ernstige problemen die 

samengaan met de onderfinanciering van 

het MFK 2014-2020 en constateert dat een 

herhaling van in het verleden gemaakte 

fouten moet worden voorkomen door ten 

behoeve van alle burgers voor de komende 

zeven jaar van meet af aan een sterke en 

geloofwaardige EU-begroting te 

waarborgen; 

Or. en 

 

Amendement  24 

José Manuel Fernandes 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 2 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

2. is van mening dat de voorstellen 

van de Commissie inzake het MFK 2021-

2027 en het stelsel van eigen middelen van 

de Unie het uitgangspunt vormen voor de 

komende onderhandelingen; geeft uiting 

aan zijn standpunt ten aanzien van deze 

voorstellen in afwachting van het mandaat 

van de Raad voor de onderhandelingen, dat 

nog niet beschikbaar is; 

2. is van mening dat de voorstellen 

van de Commissie inzake het MFK 2021-

2027 en het stelsel van eigen middelen van 

de Unie een solide basis vormen voor de 

komende onderhandelingen; geeft uiting 

aan zijn standpunt ten aanzien van deze 

voorstellen in afwachting van het mandaat 

van de Raad voor de onderhandelingen, dat 

nog niet beschikbaar is; 

Or. en 

 

Amendement  25 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 3 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

3. onderstreept dat het voorstel van de 3. uit zijn teleurstelling over het 
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Commissie inzake het algemene niveau 

van het komende MFK, dat is vastgesteld 

op 1,11 % van het bni van de EU-27 

(ofwel 1,08 % na aftrek van het Europees 

Ontwikkelingsfonds), wat percentage van 

het bni betreft, in reële termen lager is 

dan het niveau van het huidige MFK; is 

van oordeel dat dit voorstel de Unie niet in 

staat zal stellen aan haar politieke 

verbintenissen te voldoen en op 

belangrijke toekomstige uitdagingen in te 

spelen, en is derhalve van mening dat het 

voorstel niet in deze vorm kan worden 

aangenomen; 

voorstel van de Commissie om het 

algemene niveau van het komende MFK te 

verhogen zonder rekening te houden met 

de uittreding van het Verenigd Koninkrijk 

uit de EU met alle financiële gevolgen van 

dien, hetgeen betekent dat de 

belastingbetalers in de lidstaten meer 

zullen moeten betalen; benadrukt dat 

terdege moet worden beoordeeld welke 

middelen beter kunnen worden beheerd 

op nationaal niveau om te waarborgen dat 

het subsidiariteitsbeginsel ten volle wordt 

geëerbiedigd; 

Or. en 

 

Amendement  26 

Marco Valli 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 3 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

3. onderstreept dat het voorstel van de 

Commissie inzake het algemene niveau 

van het komende MFK, dat is vastgesteld 

op 1,11 % van het bni van de EU-27 (ofwel 

1,08 % na aftrek van het Europees 

Ontwikkelingsfonds), wat percentage van 

het bni betreft, in reële termen lager is 

dan het niveau van het huidige MFK; is 

van oordeel dat dit voorstel de Unie niet in 

staat zal stellen aan haar politieke 

verbintenissen te voldoen en op belangrijke 

toekomstige uitdagingen in te spelen, en is 

derhalve van mening dat het voorstel niet 

in deze vorm kan worden aangenomen;  

3. neemt kennis van het voorstel van 

de Commissie inzake het algemene niveau 

van het komende MFK, dat is vastgesteld 

op 1,11 % van het bni van de EU-27 (ofwel 

1,08 % na aftrek van het Europees 

Ontwikkelingsfonds); is van oordeel dat dit 

voorstel de Unie mogelijk in staat zal 

stellen aan haar politieke verbintenissen te 

voldoen en op belangrijke toekomstige 

uitdagingen in te spelen; herhaalt in dit 

verband dat de begrotingsuitgaven van de 

EU moeten worden geëvalueerd, met 

name de administratieve uitgaven, met het 

oog op een verlaging van de bijdragen van 

de lidstaten en om ervoor te zorgen dat de 

begroting van de EU uitsluitend en 

werkelijk wordt besteed ten voordele van 

de EU-burgers en hun behoeften; 

Or. en 
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Amendement  27 

José Manuel Fernandes 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 3 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

3. onderstreept dat het voorstel van de 

Commissie inzake het algemene niveau 

van het komende MFK, dat is vastgesteld 

op 1,11 % van het bni van de EU-27 (ofwel 

1,08 % na aftrek van het Europees 

Ontwikkelingsfonds), wat percentage van 

het bni betreft, in reële termen lager is dan 

het niveau van het huidige MFK; is van 

oordeel dat dit voorstel de Unie niet in 

staat zal stellen aan haar politieke 

verbintenissen te voldoen en op belangrijke 

toekomstige uitdagingen in te spelen, en is 

derhalve van mening dat het voorstel niet 

in deze vorm kan worden aangenomen; 

3. onderstreept dat het voorstel van de 

Commissie inzake het algemene niveau 

van het komende MFK, dat is vastgesteld 

op 1,08 % van het bni van de EU-27 (ofwel 

1,11 % na de opname van het Europees 

Ontwikkelingsfonds), wat percentage van 

het bni betreft, in reële termen lager is dan 

het niveau van het huidige MFK; is van 

oordeel dat het voorgestelde MFK-niveau 

de Unie niet in staat zal stellen aan haar 

politieke verbintenissen te voldoen en op 

belangrijke toekomstige uitdagingen in te 

spelen; is derhalve voornemens te 

onderhandelen over de noodzakelijke 

verhoging van dit niveau;  

Or. en 

 

Amendement  28 

Ingeborg Gräßle 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 3 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

3. onderstreept dat het voorstel van de 

Commissie inzake het algemene niveau 

van het komende MFK, dat is vastgesteld 

op 1,11 % van het bni van de EU-27 (ofwel 

1,08 % na aftrek van het Europees 

Ontwikkelingsfonds), wat percentage van 

het bni betreft, in reële termen lager is dan 

het niveau van het huidige MFK; is van 

oordeel dat dit voorstel de Unie niet in 

staat zal stellen aan haar politieke 

verbintenissen te voldoen en op belangrijke 

toekomstige uitdagingen in te spelen, en is 

derhalve van mening dat het voorstel niet 

3. onderstreept dat het voorstel van de 

Commissie inzake het algemene niveau 

van het komende MFK, dat is vastgesteld 

op 1,11 % van het bni van de EU-27 (ofwel 

1,08 % na aftrek van het Europees 

Ontwikkelingsfonds), wat percentage van 

het bni betreft, in reële termen lager is dan 

het niveau van het huidige MFK; vreest dat 

dit voorstel de Unie mogelijk niet in staat 

zal stellen aan haar politieke verbintenissen 

te voldoen en op belangrijke toekomstige 

uitdagingen in te spelen, en is derhalve van 

mening dat het naar boven moet worden 
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in deze vorm kan worden aangenomen; bijgesteld; 

Or. en 

 

Amendement  29 

Paul Rübig 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 3 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

3. onderstreept dat het voorstel van de 

Commissie inzake het algemene niveau 

van het komende MFK, dat is vastgesteld 

op 1,11 % van het bni van de EU-27 (ofwel 

1,08 % na aftrek van het Europees 

Ontwikkelingsfonds), wat percentage van 

het bni betreft, in reële termen lager is dan 

het niveau van het huidige MFK; is van 

oordeel dat dit voorstel de Unie niet in 

staat zal stellen aan haar politieke 

verbintenissen te voldoen en op belangrijke 

toekomstige uitdagingen in te spelen, en is 

derhalve van mening dat het voorstel niet 

in deze vorm kan worden aangenomen; 

3. onderstreept dat het voorstel van de 

Commissie inzake het algemene niveau 

van het komende MFK, dat is vastgesteld 

op 1,11 % van het bni van de EU-27 (ofwel 

1,08 % na aftrek van het Europees 

Ontwikkelingsfonds), wat percentage van 

het bni betreft, in reële termen lager is dan 

het niveau van het huidige MFK; is van 

oordeel dat dit voorstel de Unie niet in 

staat zal stellen aan haar politieke 

verbintenissen te voldoen en op belangrijke 

toekomstige uitdagingen in te spelen, en 

verstrekt de Commissie derhalve de 

aanbeveling haar standpunt te herzien; 

Or. en 

 

Amendement  30 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Louis Michel, Pavel Telička, Nils Torvalds, Dominique 

Riquet, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 4 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

4. geeft bovendien aan te zijn gekant 

tegen iedere verlaging van het niveau van 

essentiële EU-beleidsmaatregelen, met 

inbegrip van het cohesiebeleid en het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

van de EU; is met name gekant tegen elke 

ingrijpende bezuiniging die een negatieve 

4. geeft bovendien aan te zijn gekant 

tegen iedere verlaging van het niveau van 

essentiële EU-beleidsmaatregelen, met 

inbegrip van het cohesiebeleid en het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

van de EU, ERASMUS+, 

jongerenwerkgelegenheid, onderzoek en 
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impact zal hebben op de aard en 

doelstellingen zelf van deze 

beleidsterreinen, bijvoorbeeld de 

voorgestelde bezuinigingen voor het 

Cohesiefonds of voor het Europees 

Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling; verzet zich in dit 

kader tegen het voorstel het Europees 

Sociaal Fonds te verlagen ondanks het 

verruimde toepassingsgebied ervan en de 

opname van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 

innovatie, evenals kmo's; is met name 

gekant tegen elke ingrijpende bezuiniging 

die een negatieve impact zal hebben op de 

aard en doelstellingen zelf van deze 

beleidsterreinen, bijvoorbeeld de 

voorgestelde bezuinigingen voor het 

Cohesiefonds of voor het Europees 

Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling; verzet zich in dit 

kader tegen het voorstel het Europees 

Sociaal Fonds te verlagen ondanks het 

verruimde toepassingsgebied ervan en de 

opname van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 

herhaalt dat de toekomstige uitgaven 

sterker gericht moeten zijn op prestaties 

en resultaten, op grond van ambitieuze en 

relevante prestatiedoelstellingen, met 

name uit hoofde van het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid 

(GLB), volgens het briefingdocument van 

de Europese Rekenkamer "De toekomst 

van het GLB" (maart 2018); 

Or. en 

 

Amendement  31 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 4 

 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

4. geeft bovendien aan te zijn gekant 

tegen iedere verlaging van het niveau van 

essentiële EU-beleidsmaatregelen, met 

inbegrip van het cohesiebeleid en het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

van de EU; is met name gekant tegen elke 

ingrijpende bezuiniging die een negatieve 

impact zal hebben op de aard en 

doelstellingen zelf van deze 

beleidsterreinen, bijvoorbeeld de 

voorgestelde bezuinigingen voor het 

Cohesiefonds of voor het Europees 

4. geeft bovendien aan te zijn gekant 

tegen iedere verlaging van het niveau van 

essentiële EU-beleidsmaatregelen, met 

inbegrip van het cohesiebeleid en het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

van de EU; is met name gekant tegen elke 

ingrijpende bezuiniging die een negatieve 

impact zal hebben op de aard en 

doelstellingen zelf van deze 

beleidsterreinen, bijvoorbeeld de 

voorgestelde bezuinigingen voor het 

Cohesiefonds of voor het Europees 
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Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling; verzet zich in dit 

kader tegen het voorstel het Europees 

Sociaal Fonds te verlagen ondanks het 

verruimde toepassingsgebied ervan en de 

opname van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 

Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling; verzet zich in dit 

kader tegen het voorstel het Europees 

Sociaal Fonds te verlagen ondanks het 

verruimde toepassingsgebied ervan, de 

noodzaak om de gendergelijkheid op de 

arbeidsmarkt te verbeteren en de opname 

van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; wijst 

uitdrukkelijk op het belang van de 

structuurfondsen, en met name het ESF, 

ter ondersteuning van de versterking van 

de positie van vrouwen door het scheppen 

van banen en de verbetering van diensten, 

alsmede op het belang van de Horizon-

fondsen ter bevordering van de deelname 

van vrouwen aan de STEM-sector 

(wetenschap, technologie, engineering en 

wiskunde); 

Or. en 

 

Amendement  32 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 4 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

4. geeft bovendien aan te zijn gekant 

tegen iedere verlaging van het niveau van 

essentiële EU-beleidsmaatregelen, met 

inbegrip van het cohesiebeleid en het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

van de EU; is met name gekant tegen elke 

ingrijpende bezuiniging die een negatieve 

impact zal hebben op de aard en 

doelstellingen zelf van deze 

beleidsterreinen, bijvoorbeeld de 

voorgestelde bezuinigingen voor het 

Cohesiefonds of voor het Europees 

Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling; verzet zich in dit 

kader tegen het voorstel het Europees 

Sociaal Fonds te verlagen ondanks het 

verruimde toepassingsgebied ervan en de 

4. geeft bovendien aan te zijn gekant 

tegen iedere verlaging van het niveau van 

essentiële EU-beleidsmaatregelen, met 

inbegrip van het cohesiebeleid en het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

van de EU; is met name gekant tegen elke 

ingrijpende bezuiniging die een negatieve 

impact zal hebben op de aard en 

doelstellingen zelf van deze 

beleidsterreinen, bijvoorbeeld de 

voorgestelde bezuinigingen voor het 

Cohesiefonds of voor het Europees 

Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling; verzet zich in dit 

kader tegen het voorstel het Europees 

Sociaal Fonds te verlagen ondanks het 

verruimde toepassingsgebied ervan en de 
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opname van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 

opname van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; wijst 

op het belang van de lokale en regionale 

autoriteiten en hun partners (vakbonden, 

economische en sociale partners, ngo's 

enz.) om in de Europese Unie 

convergentie te bereiken; vraagt daarom 

deze autoriteiten en hun partners beter bij 

alle relevante uitvoeringsfasen te 

betrekken aan de hand van een 

onafgebroken dialoog met de Europese 

Commissie en de lidstaten en vraagt om 

de centralisatie van de genoemde fondsen 

te voorkomen aangezien die 

beleidsdoelstellingen daardoor anders in 

gevaar zouden kunnen komen; 

Or. en 

 

Amendement  33 

Marco Valli, Laura Agea, Marco Zullo 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 4 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

4. geeft bovendien aan te zijn gekant 

tegen iedere verlaging van het niveau van 

essentiële EU-beleidsmaatregelen, met 

inbegrip van het cohesiebeleid en het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

van de EU; is met name gekant tegen elke 

ingrijpende bezuiniging die een negatieve 

impact zal hebben op de aard en 

doelstellingen zelf van deze 

beleidsterreinen, bijvoorbeeld de 

voorgestelde bezuinigingen voor het 

Cohesiefonds of voor het Europees 

Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling; verzet zich in dit 

kader tegen het voorstel het Europees 

Sociaal Fonds te verlagen ondanks het 

verruimde toepassingsgebied ervan en de 

opname van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 

4. geeft aan te zijn gekant tegen de door 

de Commissie voorgestelde verlaging van 

het niveau van financiering voor bepaalde 

essentiële EU-beleidsmaatregelen, met 

inbegrip van het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid (GLB) van de EU; is met 

name gekant tegen elke ingrijpende 

bezuiniging die een negatieve impact zal 

hebben op het Europees Landbouwfonds 

voor Plattelandsontwikkeling; verzet zich 

in dit kader tegen het voorstel het Europees 

Sociaal Fonds te verlagen ondanks het 

verruimde toepassingsgebied ervan en de 

opname van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; vraagt 

daarom het Europees Sociaal Fonds te 

verhogen ten opzichte van het voorstel 

van de Europese Commissie, aangezien de 

lidstaten daardoor in staat kunnen 

worden gesteld leefloonstelsels toe te 
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passen ten behoeve van EU-burgers in 

armoede;  

Or. en 

 

Amendement  34 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 4 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

4. geeft bovendien aan te zijn gekant 

tegen iedere verlaging van het niveau van 

essentiële EU-beleidsmaatregelen, met 

inbegrip van het cohesiebeleid en het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid 

(GLB) van de EU; is met name gekant 

tegen elke ingrijpende bezuiniging die een 

negatieve impact zal hebben op de aard en 

doelstellingen zelf van deze 

beleidsterreinen, bijvoorbeeld de 

voorgestelde bezuinigingen voor het 

Cohesiefonds of voor het Europees 

Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling; verzet zich in dit 

kader tegen het voorstel het Europees 

Sociaal Fonds te verlagen ondanks het 

verruimde toepassingsgebied ervan en de 

opname van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 

4. herhaalt daarom zijn verzoek om 

voortdurende steun voor het bestaande 

beleid, in het bijzonder de gevestigde en in 

de Verdragen verankerde EU-

beleidsmaatregelen, met name het 

gemeenschappelijk landbouw- en 

visserijbeleid en het cohesiebeleid; is met 

name gekant tegen elke ingrijpende 

bezuiniging die een negatieve impact zal 

hebben op de aard en doelstellingen zelf 

van deze beleidsterreinen, bijvoorbeeld de 

voorgestelde bezuinigingen voor het 

Cohesiefonds of voor het Europees 

Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling; verzet zich in dit 

kader tegen het voorstel het Europees 

Sociaal Fonds te verlagen ondanks het 

verruimde toepassingsgebied ervan en de 

opname van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 

Or. en 

 

Amendement  35 

Ingeborg Gräßle 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 4 
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Ontwerp-interimverslag Amendement 

4. geeft bovendien aan te zijn gekant 

tegen iedere verlaging van het niveau van 

essentiële EU-beleidsmaatregelen, met 

inbegrip van het cohesiebeleid en het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid 

(GLB) van de EU; is met name gekant 

tegen elke ingrijpende bezuiniging die een 

negatieve impact zal hebben op de aard en 

doelstellingen zelf van deze 

beleidsterreinen, bijvoorbeeld de 

voorgestelde bezuinigingen voor het 

Cohesiefonds of voor het Europees 

Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling; verzet zich in dit 

kader tegen het voorstel het Europees 

Sociaal Fonds te verlagen ondanks het 

verruimde toepassingsgebied ervan en de 

opname van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 

4. geeft bovendien aan te zijn gekant 

tegen iedere verlaging van het niveau van 

essentiële EU-beleidsmaatregelen; is met 

name gekant tegen elke ingrijpende 

bezuiniging die een negatieve impact zal 

hebben op de aard en doelstellingen zelf 

van deze beleidsterreinen; verzet zich in dit 

kader tegen het voorstel het Europees 

Sociaal Fonds te verlagen ondanks het 

verruimde toepassingsgebied ervan en de 

opname van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 

Or. en 

 

Amendement  36 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 4 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

4. geeft bovendien aan te zijn gekant 

tegen iedere verlaging van het niveau van 

essentiële EU-beleidsmaatregelen, met 

inbegrip van het cohesiebeleid en het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

van de EU; is met name gekant tegen elke 

ingrijpende bezuiniging die een negatieve 

impact zal hebben op de aard en 

doelstellingen zelf van deze 

beleidsterreinen, bijvoorbeeld de 

voorgestelde bezuinigingen voor het 

Cohesiefonds of voor het Europees 

Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling; verzet zich in dit 

4. geeft bovendien aan te zijn gekant 

tegen iedere verlaging van het niveau van 

essentiële EU-beleidsmaatregelen, met 

inbegrip van het cohesiebeleid en het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

van de EU; is met name gekant tegen elke 

ingrijpende bezuiniging die een negatieve 

impact zal hebben op de aard en 

doelstellingen zelf van deze 

beleidsterreinen, bijvoorbeeld de 

voorgestelde bezuinigingen voor het 

Cohesiefonds of voor het Europees 

Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling; verzet zich in dit 
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kader tegen het voorstel het Europees 

Sociaal Fonds te verlagen ondanks het 

verruimde toepassingsgebied ervan en de 

opname van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 

kader tegen het voorstel het Europees 

Sociaal Fonds Plus te verlagen ondanks het 

verruimde toepassingsgebied ervan en de 

opname van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, 

evenals tegen de verlaging van het Fonds 

voor Europese hulp aan de meest 

behoeftigen, het programma van de 

Europese Unie voor werkgelegenheid en 

sociale innovatie en het 

gezondheidsprogramma; 

Or. en 

 

Amendement  37 

Maurice Ponga, Alain Lamassoure, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Louis-Joseph 

Manscour, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabelle Thomas 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 4 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

4. geeft bovendien aan te zijn gekant 

tegen iedere verlaging van het niveau van 

essentiële EU-beleidsmaatregelen, met 

inbegrip van het cohesiebeleid en het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

van de EU; is met name gekant tegen elke 

ingrijpende bezuiniging die een negatieve 

impact zal hebben op de aard en 

doelstellingen zelf van deze 

beleidsterreinen, bijvoorbeeld de 

voorgestelde bezuinigingen voor het 

Cohesiefonds of voor het Europees 

Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling; verzet zich in dit 

kader tegen het voorstel het Europees 

Sociaal Fonds te verlagen ondanks het 

verruimde toepassingsgebied ervan en de 

opname van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 

4. geeft bovendien aan te zijn gekant 

tegen iedere verlaging van het niveau van 

essentiële EU-beleidsmaatregelen, met 

inbegrip van het cohesiebeleid en het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

van de EU, inclusief de programma's van 

speciaal op een afgelegen en insulair 

karakter afgestemde maatregelen (Posei); is 

met name gekant tegen elke ingrijpende 

bezuiniging die een negatieve impact zal 

hebben op de aard en doelstellingen zelf 

van deze beleidsterreinen, bijvoorbeeld de 

voorgestelde bezuinigingen voor het 

Cohesiefonds of voor het Europees 

Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling; verzet zich in dit 

kader tegen het voorstel het Europees 

Sociaal Fonds te verlagen ondanks het 

verruimde toepassingsgebied ervan en de 

opname van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 

Or. en 
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Amendement  38 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 4 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

4. geeft bovendien aan te zijn gekant 

tegen iedere verlaging van het niveau van 

essentiële EU-beleidsmaatregelen, met 

inbegrip van het cohesiebeleid en het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

van de EU; is met name gekant tegen elke 

ingrijpende bezuiniging die een negatieve 

impact zal hebben op de aard en 

doelstellingen zelf van deze 

beleidsterreinen, bijvoorbeeld de 

voorgestelde bezuinigingen voor het 

Cohesiefonds of voor het Europees 

Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling; verzet zich in dit 

kader tegen het voorstel het Europees 

Sociaal Fonds te verlagen ondanks het 

verruimde toepassingsgebied ervan en de 

opname van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 

4. geeft bovendien aan te zijn gekant 

tegen iedere verlaging van het niveau van 

essentiële EU-beleidsmaatregelen, met 

inbegrip van het cohesiebeleid en het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

van de EU; is met name gekant tegen elke 

ingrijpende bezuiniging die een negatieve 

impact zal hebben op de aard en 

doelstellingen zelf van deze 

beleidsterreinen, bijvoorbeeld de 

voorgestelde bezuinigingen voor het 

EFRO, het Cohesiefonds of voor het 

Europees Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling; verzet zich in dit 

kader tegen het voorstel het Europees 

Sociaal Fonds te verlagen ondanks het 

verruimde toepassingsgebied ervan en de 

opname van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 

Or. en 

 

Amendement  39 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Louis Michel, Pavel Telička, Nils Torvalds, Dominique 

Riquet, Matthijs van Miltenburg 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 4 bis. onderstreept dat de bij de CEF-

verordening ingevoerde gecentraliseerde 

beheersstructuur efficiënt werkt; stelt vast 

dat het naar de CEF overgehevelde 

gedeelte van het Cohesiefonds met veel 

succes is benut en bevestigt dat dit 

mechanisme in het volgende MFK moet 
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worden voortgezet gezien de tevredenheid 

van de betrokken lidstaten en dat dit 

toereikend moet zijn om de momenteel 

lopende projecten die uit het Cohesiefonds 

worden gefinancierd te voltooien; stelt 

daarom voor dat er 20 miljard EUR van 

het Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling (EFRO) aan de CEF wordt 

toegewezen en dat deze middelen volgens 

dezelfde regels worden beheerd als de 

middelen voor de CEF uit het 

Cohesiefonds, maar toegankelijk voor alle 

lidstaten; is van mening dat, gezien het 

grote verschil tussen beschikbare en 

nodige financiering, meer aandacht moet 

worden besteed aan oplossingen met een 

hoge Europese toegevoegde waarde, zoals 

ontbrekende grensoverschrijdende 

verbindingen, bijvoorbeeld voor 

spoorwegen, en dat deze overheveling van 

middelen de TEN-V-projecten in Europa 

flink zou doen opschieten; 

Or. en 

 

Amendement  40 

José Manuel Fernandes 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 4 bis. is ervan overtuigd dat het MFK 

2021-2027 de Unie de nodige middelen 

moet verstrekken om de groei, 

concurrentiekracht en innovatie te 

stimuleren, om de economische, sociale 

en territoriale samenhang verder te doen 

toenemen, de positie van jongeren te 

verstevigen, de veiligheid en defensie van 

de EU te versterken, de 

nabuurschapslanden te ondersteunen, de 

uitdagingen van de migratie doeltreffend 

aan te pakken en de externe grenzen te 

beschermen, duurzaamheid te bevorderen 
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en de klimaatverandering aan te pakken; 

Or. en 

 

Amendement  41 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 5 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

5. benadrukt voorts het belang van de 

horizontale beginselen die ten grondslag 

moeten liggen aan het MFK en al het 

daarmee verband houdende beleid van de 

EU; herhaalt in verband hiermee zijn 

standpunt dat de EU haar engagement 

moet nakomen om een voortrekkersrol te 

vervullen met betrekking tot de uitvoering 

van de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 

de VN (SDG's) en betreurt het ontbreken 

van een duidelijk en zichtbaar 

engagement in deze zin in de voorstellen 

over het MFK; dringt daarom aan op de 

integratie van de SDG's in alle EU-beleid 

en -initiatieven van het volgende MFK; 

benadrukt voorts dat de uitbanning van 

discriminatie essentieel is voor het 

nakomen van de verbintenissen van de 

EU ten aanzien van een inclusief Europa, 

en betreurt het ontbreken van 

verbintenissen op het gebied van 

gendermainstreaming en gendergelijkheid 

in het EU-beleid dat met de voorstellen 

voor het MFK gepresenteerd is; 

onderstreept ook zijn standpunt dat op 

grond van de Overeenkomst van Parijs de 

klimaatgerelateerde uitgaven aanzienlijk 

moeten worden opgetrokken ten opzichte 

van het huidige MFK en zo spoedig 

mogelijk en uiterlijk in 2017 bij 30 % 

moeten liggen; 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  42 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 5 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

5. benadrukt voorts het belang van de 

horizontale beginselen die ten grondslag 

moeten liggen aan het MFK en al het 

daarmee verband houdende beleid van de 

EU; herhaalt in verband hiermee zijn 

standpunt dat de EU haar engagement moet 

nakomen om een voortrekkersrol te 

vervullen met betrekking tot de uitvoering 

van de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 

de VN (SDG's) en betreurt het ontbreken 

van een duidelijk en zichtbaar engagement 

in deze zin in de voorstellen over het MFK; 

dringt daarom aan op de integratie van de 

SDG's in alle EU-beleid en -initiatieven 

van het volgende MFK; benadrukt voorts 

dat de uitbanning van discriminatie 

essentieel is voor het nakomen van de 

verbintenissen van de EU ten aanzien van 

een inclusief Europa, en betreurt het 

ontbreken van verbintenissen op het gebied 

van gendermainstreaming en 

gendergelijkheid in het EU-beleid dat met 

de voorstellen voor het MFK gepresenteerd 

is; onderstreept ook zijn standpunt dat op 

grond van de Overeenkomst van Parijs de 

klimaatgerelateerde uitgaven aanzienlijk 

moeten worden opgetrokken ten opzichte 

van het huidige MFK en zo spoedig 

mogelijk en uiterlijk in 2017 bij 30 % 

moeten liggen; 

5. is van mening dat het volgende MFK 

de Unie in staat moet stellen om 

oplossingen te bieden en sterker uit de 

crises van het afgelopen decennium te 

komen: de economische en financiële 

recessie, de jeugdwerkloosheid, 

aanhoudende armoede en sociale 

uitsluiting, de migratie- en 

vluchtelingenkwestie, de 

klimaatverandering en natuurrampen, de 

verslechtering van het leefmilieu en 

biodiversiteitsverlies, terrorisme en 

instabiliteit, om er slechts enkele te 

noemen; onderstreept dat deze 

wereldwijde, grensoverschrijdende 

uitdagingen met interne implicaties de 

onderlinge afhankelijkheid aantonen van 

onze economieën en samenlevingen, en de 

aandacht vestigen op de behoefte aan 

gemeenschappelijke acties; benadrukt 

voorts het belang van de horizontale 

beginselen die ten grondslag moeten liggen 

aan het MFK en al het daarmee verband 

houdende beleid van de EU; herhaalt in 

verband hiermee zijn standpunt dat de EU 

haar engagement moet nakomen om een 

voortrekkersrol te vervullen met betrekking 

tot de uitvoering van de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 

de VN (SDG's) en betreurt het ontbreken 

van een duidelijk en zichtbaar engagement 

in deze zin in de voorstellen over het MFK; 

dringt daarom aan op de integratie van de 

SDG's in alle EU-beleid en -initiatieven 

van het volgende MFK; benadrukt voorts 

dat de uitbanning van discriminatie 

essentieel is voor het nakomen van de 

verbintenissen van de EU ten aanzien van 
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een inclusief Europa, en betreurt het 

ontbreken van verbintenissen op het gebied 

van gendermainstreaming en 

gendergelijkheid in het EU-beleid dat met 

de voorstellen voor het MFK gepresenteerd 

is; neemt bovendien kennis van het 

voorstel van de Commissie om het 

ambitieniveau voor klimaatfinanciering in 

alle EU-programma's te verhogen, zodat 

ten minste 25 % van alle EU-uitgaven 

bijdragen tot de klimaatdoelstellingen; 

betreurt echter het feit dat dit streefcijfer 

niet bindend is en herhaalt zijn duidelijke 

standpunt dat op grond van de 

Overeenkomst van Parijs de 

klimaatgerelateerde uitgaven aanzienlijk 

moeten worden opgetrokken ten opzichte 

van het huidige MFK en zo spoedig 

mogelijk en uiterlijk in 2027 bij 30 % 

moeten liggen; 

Or. en 

 

Amendement  43 

Tomáš Zdechovský 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 5 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

5. benadrukt voorts het belang van de 

horizontale beginselen die ten grondslag 

moeten liggen aan het MFK en al het 

daarmee verband houdende beleid van de 

EU; herhaalt in verband hiermee zijn 

standpunt dat de EU haar engagement moet 

nakomen om een voortrekkersrol te 

vervullen met betrekking tot de uitvoering 

van de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 

de VN (SDG's) en betreurt het ontbreken 

van een duidelijk en zichtbaar engagement 

in deze zin in de voorstellen over het MFK; 

dringt daarom aan op de integratie van de 

SDG's in alle EU-beleid en -initiatieven 

van het volgende MFK; benadrukt voorts 

5. benadrukt voorts het belang van de 

horizontale beginselen die ten grondslag 

moeten liggen aan het MFK en al het 

daarmee verband houdende beleid van de 

EU; herhaalt in verband hiermee zijn 

standpunt dat de EU haar engagement moet 

nakomen om een voortrekkersrol te 

vervullen met betrekking tot de uitvoering 

van de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 

de VN (SDG's) en betreurt het ontbreken 

van een duidelijk en zichtbaar engagement 

in deze zin in de voorstellen over het MFK; 

dringt daarom aan op de integratie van de 

SDG's in alle EU-beleid en -initiatieven 

van het volgende MFK; wijst uitdrukkelijk 
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dat de uitbanning van discriminatie 

essentieel is voor het nakomen van de 

verbintenissen van de EU ten aanzien van 

een inclusief Europa, en betreurt het 

ontbreken van verbintenissen op het gebied 

van gendermainstreaming en 

gendergelijkheid in het EU-beleid dat met 

de voorstellen voor het MFK gepresenteerd 

is; onderstreept ook zijn standpunt dat op 

grond van de Overeenkomst van Parijs de 

klimaatgerelateerde uitgaven aanzienlijk 

moeten worden opgetrokken ten opzichte 

van het huidige MFK en zo spoedig 

mogelijk en uiterlijk in 2017 bij 30 % 

moeten liggen; 

op het belang van de in het Handvest van 

de grondrechten verankerde grondrechten 

die als horizontale verplichting van de 

Unie in alle beleidsvoorstellen moeten 

worden geïntegreerd; is in dit verband 

ingenomen met de oprichting van het 

nieuwe Fonds voor justitie, rechten en 

waarden dat onder meer zal worden 

ingezet voor de bevordering van de 

Europese rechtsruimte, en van rechten, 

waarden en gelijkheid; JBZ-instanties 

moeten de Commissie steunen bij haar 

coördinatie en toezicht op de middelen 

door bijstand te verlenen bij monitoring- 

en opleidingsactiviteiten; verzoekt met 

name om nauwe samenwerking tussen het 

Fonds en het Bureau van de Europese 

Unie voor de grondrechten; benadrukt 

voorts dat de uitbanning van discriminatie 

essentieel is voor het nakomen van de 

verbintenissen van de EU ten aanzien van 

een inclusief Europa, en betreurt het 

ontbreken van verbintenissen op het gebied 

van gendermainstreaming en 

gendergelijkheid in het EU-beleid dat met 

de voorstellen voor het MFK gepresenteerd 

is; onderstreept ook zijn standpunt dat op 

grond van de Overeenkomst van Parijs de 

klimaatgerelateerde uitgaven aanzienlijk 

moeten worden opgetrokken ten opzichte 

van het huidige MFK en zo spoedig 

mogelijk en uiterlijk in 2027 bij 30 % 

moeten liggen; 

Or. en 

 

Amendement  44 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 5 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

5. benadrukt voorts het belang van de 

horizontale beginselen die ten grondslag 

moeten liggen aan het MFK en al het 

5. benadrukt voorts het belang van de 

horizontale beginselen die ten grondslag 

moeten liggen aan het MFK en al het 
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daarmee verband houdende beleid van de 

EU; herhaalt in verband hiermee zijn 

standpunt dat de EU haar engagement moet 

nakomen om een voortrekkersrol te 

vervullen met betrekking tot de uitvoering 

van de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 

de VN (SDG's) en betreurt het ontbreken 

van een duidelijk en zichtbaar engagement 

in deze zin in de voorstellen over het MFK; 

dringt daarom aan op de integratie van de 

SDG's in alle EU-beleid en -initiatieven 

van het volgende MFK; benadrukt voorts 

dat de uitbanning van discriminatie 

essentieel is voor het nakomen van de 

verbintenissen van de EU ten aanzien van 

een inclusief Europa, en betreurt het 

ontbreken van verbintenissen op het 

gebied van gendermainstreaming en 

gendergelijkheid in het EU-beleid dat met 

de voorstellen voor het MFK 

gepresenteerd is; onderstreept ook zijn 

standpunt dat op grond van de 

Overeenkomst van Parijs de 

klimaatgerelateerde uitgaven aanzienlijk 

moeten worden opgetrokken ten opzichte 

van het huidige MFK en zo spoedig 

mogelijk en uiterlijk in 2017 bij 30 % 

moeten liggen; 

daarmee verband houdende beleid van de 

EU; herhaalt in verband hiermee zijn 

standpunt dat de EU haar engagement moet 

nakomen om een voortrekkersrol te 

vervullen met betrekking tot de uitvoering 

van de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 

de VN (SDG's) en betreurt het ontbreken 

van een duidelijk en zichtbaar engagement 

in deze zin in de voorstellen over het MFK; 

dringt daarom aan op de integratie van de 

SDG's in alle EU-beleid en -initiatieven 

van het volgende MFK; benadrukt voorts 

dat de uitbanning van discriminatie 

essentieel is voor het nakomen van de 

verbintenissen van de EU ten aanzien van 

een inclusief Europa, en herinnert eraan 

dat de EU sociale uitsluiting en 

discriminatie moet bestrijden en sociale 

rechtvaardigheid en bescherming, 

gelijkheid tussen vrouwen en mannen, 

solidariteit tussen de generaties en de 

bescherming van de rechten van het kind 

moet bevorderen; 

Or. en 

 

Amendement  45 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 5 

 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

5. benadrukt voorts het belang van de 

horizontale beginselen die ten grondslag 

moeten liggen aan het MFK en al het 

daarmee verband houdende beleid van de 

EU; herhaalt in verband hiermee zijn 

standpunt dat de EU haar engagement moet 

5. benadrukt voorts het belang van de 

horizontale beginselen die ten grondslag 

moeten liggen aan het MFK en al het 

daarmee verband houdende beleid van de 

EU; herhaalt in verband hiermee zijn 

standpunt dat de EU haar engagement moet 
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nakomen om een voortrekkersrol te 

vervullen met betrekking tot de uitvoering 

van de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 

de VN (SDG's) en betreurt het ontbreken 

van een duidelijk en zichtbaar engagement 

in deze zin in de voorstellen over het MFK; 

dringt daarom aan op de integratie van de 

SDG's in alle EU-beleid en -initiatieven 

van het volgende MFK; benadrukt voorts 

dat de uitbanning van discriminatie 

essentieel is voor het nakomen van de 

verbintenissen van de EU ten aanzien van 

een inclusief Europa, en betreurt het 

ontbreken van verbintenissen op het gebied 

van gendermainstreaming en 

gendergelijkheid in het EU-beleid dat met 

de voorstellen voor het MFK gepresenteerd 

is; onderstreept ook zijn standpunt dat op 

grond van de Overeenkomst van Parijs de 

klimaatgerelateerde uitgaven aanzienlijk 

moeten worden opgetrokken ten opzichte 

van het huidige MFK en zo spoedig 

mogelijk en uiterlijk in 2017 bij 30 % 

moeten liggen; 

nakomen om een voortrekkersrol te 

vervullen met betrekking tot de uitvoering 

van de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 

de VN (SDG's) en betreurt het ontbreken 

van een duidelijk en zichtbaar engagement 

in deze zin in de voorstellen over het MFK; 

dringt daarom aan op de integratie van de 

SDG's in alle EU-beleid en -initiatieven 

van het volgende MFK; benadrukt voorts 

dat de uitbanning van discriminatie, 

genderongelijkheid en geweld op basis 

van geslacht essentieel is voor het 

nakomen van de verbintenissen van de EU 

ten aanzien van een inclusief Europa, en 

betreurt het ontbreken van verbintenissen 

op het gebied van gendermainstreaming en 

gendergelijkheid in het EU-beleid dat met 

de voorstellen voor het MFK gepresenteerd 

is; is voorstander van een sterkere en 

specifieke begrotingsdimensie bij de 

bestrijding van alle vormen van 

discriminatie, met bijzondere aandacht 

voor de genderdimensie in het migratie- 

en asielbeleid en in het externe beleid van 

de EU; onderstreept ook zijn standpunt dat 

op grond van de Overeenkomst van Parijs 

de klimaatgerelateerde uitgaven aanzienlijk 

moeten worden opgetrokken ten opzichte 

van het huidige MFK en zo spoedig 

mogelijk en uiterlijk in 2027 bij 30 % 

moeten liggen; 

Or. en 

 

Amendement  46 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 5 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

5. benadrukt voorts het belang van de 

horizontale beginselen die ten grondslag 

moeten liggen aan het MFK en al het 

daarmee verband houdende beleid van de 

5. benadrukt voorts het belang van de 

horizontale beginselen die ten grondslag 

moeten liggen aan het MFK en al het 

daarmee verband houdende beleid van de 
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EU; herhaalt in verband hiermee zijn 

standpunt dat de EU haar engagement moet 

nakomen om een voortrekkersrol te 

vervullen met betrekking tot de uitvoering 

van de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 

de VN (SDG's) en betreurt het ontbreken 

van een duidelijk en zichtbaar engagement 

in deze zin in de voorstellen over het MFK; 

dringt daarom aan op de integratie van de 

SDG's in alle EU-beleid en -initiatieven 

van het volgende MFK; benadrukt voorts 

dat de uitbanning van discriminatie 

essentieel is voor het nakomen van de 

verbintenissen van de EU ten aanzien van 

een inclusief Europa, en betreurt het 

ontbreken van verbintenissen op het gebied 

van gendermainstreaming en 

gendergelijkheid in het EU-beleid dat met 

de voorstellen voor het MFK gepresenteerd 

is; onderstreept ook zijn standpunt dat op 

grond van de Overeenkomst van Parijs de 

klimaatgerelateerde uitgaven aanzienlijk 

moeten worden opgetrokken ten opzichte 

van het huidige MFK en zo spoedig 

mogelijk en uiterlijk in 2017 bij 30 % 

moeten liggen; 

EU; herhaalt in verband hiermee zijn 

standpunt dat de EU haar engagement moet 

nakomen om een voortrekkersrol te 

vervullen met betrekking tot de uitvoering 

van de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 

de VN (SDG's) en betreurt het ontbreken 

van een duidelijk en zichtbaar engagement 

in deze zin in de voorstellen over het MFK; 

dringt daarom aan op de integratie van de 

SDG's in alle EU-beleid en -initiatieven 

van het volgende MFK; benadrukt voorts 

dat de uitbanning van discriminatie 

essentieel is voor het nakomen van de 

verbintenissen van de EU ten aanzien van 

een inclusief Europa, en betreurt het 

ontbreken van verbintenissen op het gebied 

van gendermainstreaming en 

gendergelijkheid in het EU-beleid dat met 

de voorstellen voor het MFK gepresenteerd 

is; onderstreept ook zijn standpunt dat op 

grond van de Overeenkomst van Parijs de 

klimaatgerelateerde uitgaven aanzienlijk 

moeten worden opgetrokken ten opzichte 

van het huidige MFK zodat 25 % van de 

EU-uitgaven tijdens het MFK 2021-2027 

bijdraagt tot de klimaatdoelstellingen en 

deze bijdrage zo spoedig mogelijk en 

uiterlijk in 2027 bij 30 % ligt; stelt met 

klem dat de begrotingsuitgaven van de EU 

niet in strijd mogen zijn met de 

verwezenlijking van de klimaat- en 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen; 

Or. en 

 

Amendement  47 

Jens Geier 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 5 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

5. benadrukt voorts het belang van de 

horizontale beginselen die ten grondslag 

moeten liggen aan het MFK en al het 

5. benadrukt voorts het belang van de 

horizontale beginselen die ten grondslag 

moeten liggen aan het MFK en al het 
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daarmee verband houdende beleid van de 

EU; herhaalt in verband hiermee zijn 

standpunt dat de EU haar engagement moet 

nakomen om een voortrekkersrol te 

vervullen met betrekking tot de uitvoering 

van de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 

de VN (SDG's) en betreurt het ontbreken 

van een duidelijk en zichtbaar engagement 

in deze zin in de voorstellen over het MFK; 

dringt daarom aan op de integratie van de 

SDG's in alle EU-beleid en -initiatieven 

van het volgende MFK; benadrukt voorts 

dat de uitbanning van discriminatie 

essentieel is voor het nakomen van de 

verbintenissen van de EU ten aanzien van 

een inclusief Europa, en betreurt het 

ontbreken van verbintenissen op het gebied 

van gendermainstreaming en 

gendergelijkheid in het EU-beleid dat met 

de voorstellen voor het MFK gepresenteerd 

is; onderstreept ook zijn standpunt dat op 

grond van de Overeenkomst van Parijs de 

klimaatgerelateerde uitgaven aanzienlijk 

moeten worden opgetrokken ten opzichte 

van het huidige MFK en zo spoedig 

mogelijk en uiterlijk in 2017 bij 30 % 

moeten liggen; 

daarmee verband houdende beleid van de 

EU; herhaalt in verband hiermee zijn 

standpunt dat de EU haar engagement moet 

nakomen om een voortrekkersrol te 

vervullen met betrekking tot de uitvoering 

van de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 

de VN (SDG's) en betreurt het ontbreken 

van een duidelijk en zichtbaar engagement 

in deze zin in de voorstellen over het MFK; 

dringt daarom aan op de integratie van de 

SDG's in alle EU-beleid en -initiatieven 

van het volgende MFK; benadrukt voorts 

dat alle programma's in het kader van het 

volgende MFK moeten stroken met het 

non-discriminatiebeginsel dat is 

vastgesteld in artikel 21 van het Handvest 

van de grondrechten van de Europese 

Unie en dat de uitbanning van 

discriminatie essentieel is voor het 

nakomen van de verbintenissen van de EU 

ten aanzien van een inclusief Europa, en 

betreurt het ontbreken van verbintenissen 

op het gebied van gendermainstreaming en 

gendergelijkheid in het EU-beleid dat met 

de voorstellen voor het MFK gepresenteerd 

is; onderstreept ook zijn standpunt dat op 

grond van de Overeenkomst van Parijs de 

klimaatgerelateerde uitgaven aanzienlijk 

moeten worden opgetrokken ten opzichte 

van het huidige MFK en zo spoedig 

mogelijk en uiterlijk in 2027 bij 30 % 

moeten liggen; 

Or. en 

 

Amendement  48 

Ingeborg Gräßle 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 5 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

5. benadrukt voorts het belang van de 

horizontale beginselen die ten grondslag 

moeten liggen aan het MFK en al het 

5. benadrukt voorts het belang van de 

horizontale beginselen die ten grondslag 

moeten liggen aan het MFK en al het 
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daarmee verband houdende beleid van de 

EU; herhaalt in verband hiermee zijn 

standpunt dat de EU haar engagement moet 

nakomen om een voortrekkersrol te 

vervullen met betrekking tot de uitvoering 

van de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 

de VN (SDG's) en betreurt het ontbreken 

van een duidelijk en zichtbaar engagement 

in deze zin in de voorstellen over het MFK; 

dringt daarom aan op de integratie van de 

SDG's in alle EU-beleid en -initiatieven 

van het volgende MFK; benadrukt voorts 

dat de uitbanning van discriminatie 

essentieel is voor het nakomen van de 

verbintenissen van de EU ten aanzien van 

een inclusief Europa, en betreurt het 

ontbreken van verbintenissen op het gebied 

van gendermainstreaming en 

gendergelijkheid in het EU-beleid dat met 

de voorstellen voor het MFK gepresenteerd 

is; onderstreept ook zijn standpunt dat op 

grond van de Overeenkomst van Parijs de 

klimaatgerelateerde uitgaven aanzienlijk 

moeten worden opgetrokken ten opzichte 

van het huidige MFK en zo spoedig 

mogelijk en uiterlijk in 2017 bij 30 % 

moeten liggen; 

daarmee verband houdende beleid van de 

EU; herhaalt in verband hiermee zijn 

standpunt dat de EU haar engagement moet 

nakomen om een voortrekkersrol te 

vervullen met betrekking tot de uitvoering 

van de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 

de VN (SDG's) en betreurt het ontbreken 

van een duidelijk en zichtbaar engagement 

in deze zin in de voorstellen over het MFK; 

dringt daarom aan op de integratie van de 

SDG's in alle EU-beleid en -initiatieven 

van het volgende MFK; benadrukt voorts 

dat de uitbanning van discriminatie 

essentieel is voor het nakomen van de 

verbintenissen van de EU ten aanzien van 

een inclusief Europa, en betreurt het 

ontbreken van verbintenissen op het gebied 

van gendermainstreaming en 

gendergelijkheid in het EU-beleid dat met 

de voorstellen voor het MFK gepresenteerd 

is; is in dit verband van mening dat de 

volgende Europese Commissie een 

portefeuille voor minderheden, met name 

de Roma, moet instellen; onderstreept ook 

zijn standpunt dat op grond van de 

Overeenkomst van Parijs de 

klimaatgerelateerde uitgaven aanzienlijk 

moeten worden opgetrokken ten opzichte 

van het huidige MFK en zo spoedig 

mogelijk en uiterlijk in 2027 bij 30 % 

moeten liggen; 

Or. en 

 

Amendement  49 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Thierry Cornillet, Louis Michel, 

Pavel Telička, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Anneli Jäätteenmäki 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 5 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

5. benadrukt voorts het belang van de 

horizontale beginselen die ten grondslag 

moeten liggen aan het MFK en al het 

daarmee verband houdende beleid van de 

5. benadrukt voorts het belang van de 

horizontale beginselen die ten grondslag 

moeten liggen aan het MFK en al het 

daarmee verband houdende beleid van de 
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EU; herhaalt in verband hiermee zijn 

standpunt dat de EU haar engagement moet 

nakomen om een voortrekkersrol te 

vervullen met betrekking tot de uitvoering 

van de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 

de VN (SDG's) en betreurt het ontbreken 

van een duidelijk en zichtbaar engagement 

in deze zin in de voorstellen over het MFK; 

dringt daarom aan op de integratie van de 

SDG's in alle EU-beleid en -initiatieven 

van het volgende MFK; benadrukt voorts 

dat de uitbanning van discriminatie 

essentieel is voor het nakomen van de 

verbintenissen van de EU ten aanzien van 

een inclusief Europa, en betreurt het 

ontbreken van verbintenissen op het gebied 

van gendermainstreaming en 

gendergelijkheid in het EU-beleid dat met 

de voorstellen voor het MFK gepresenteerd 

is; onderstreept ook zijn standpunt dat op 

grond van de Overeenkomst van Parijs de 

klimaatgerelateerde uitgaven aanzienlijk 

moeten worden opgetrokken ten opzichte 

van het huidige MFK en zo spoedig 

mogelijk en uiterlijk in 2017 bij 30 % 

moeten liggen; 

EU; herhaalt in verband hiermee zijn 

standpunt dat de EU haar engagement moet 

nakomen om een voortrekkersrol te 

vervullen met betrekking tot de uitvoering 

van de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 

de VN (SDG's) en betreurt het ontbreken 

van een duidelijk en zichtbaar engagement 

in deze zin in de voorstellen over het MFK; 

dringt daarom aan op de integratie van de 

SDG's in alle EU-beleid en -initiatieven 

van het volgende MFK; benadrukt voorts 

dat de uitbanning van discriminatie 

essentieel is voor het nakomen van de 

verbintenissen van de EU ten aanzien van 

een inclusief Europa, en betreurt het 

ontbreken van verbintenissen op het gebied 

van gendermainstreaming en 

gendergelijkheid in het EU-beleid dat met 

de voorstellen voor het MFK gepresenteerd 

is; onderstreept dat de verplichtingen in 

het kader van de Overeenkomst van Parijs 

maar kunnen worden nagekomen op 

voorwaarde dat de klimaatgerelateerde 

uitgaven aanzienlijk worden opgetrokken 

ten opzichte van het huidige MFK, en wel 

tot ten minste 30 %waarbij die 30 % snel 

moet worden bereikt, zowel jaarlijks als 

voor het gehele MFK; 

Or. en 

 

Amendement  50 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 5 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

5. benadrukt voorts het belang van de 

horizontale beginselen die ten grondslag 

moeten liggen aan het MFK en al het 

daarmee verband houdende beleid van de 

EU; herhaalt in verband hiermee zijn 

standpunt dat de EU haar engagement moet 

nakomen om een voortrekkersrol te 

5. benadrukt voorts het belang van de 

horizontale beginselen die ten grondslag 

moeten liggen aan het MFK en al het 

daarmee verband houdende beleid van de 

EU; herhaalt in verband hiermee zijn 

standpunt dat de EU haar engagement moet 

nakomen om een voortrekkersrol te 
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vervullen met betrekking tot de uitvoering 

van de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 

de VN (SDG's) en betreurt het ontbreken 

van een duidelijk en zichtbaar engagement 

in deze zin in de voorstellen over het MFK; 

dringt daarom aan op de integratie van de 

SDG's in alle EU-beleid en -initiatieven 

van het volgende MFK; benadrukt voorts 

dat de uitbanning van discriminatie 

essentieel is voor het nakomen van de 

verbintenissen van de EU ten aanzien van 

een inclusief Europa, en betreurt het 

ontbreken van verbintenissen op het gebied 

van gendermainstreaming en 

gendergelijkheid in het EU-beleid dat met 

de voorstellen voor het MFK gepresenteerd 

is; onderstreept ook zijn standpunt dat op 

grond van de Overeenkomst van Parijs de 

klimaatgerelateerde uitgaven aanzienlijk 

moeten worden opgetrokken ten opzichte 

van het huidige MFK en zo spoedig 

mogelijk en uiterlijk in 2017 bij 30 % 

moeten liggen; 

vervullen met betrekking tot de uitvoering 

van de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 

de VN (SDG's) en betreurt het ontbreken 

van een duidelijk en zichtbaar engagement 

in deze zin in de voorstellen over het MFK; 

dringt daarom aan op de integratie van de 

SDG's in alle EU-beleid en -initiatieven 

van het volgende MFK; benadrukt voorts 

dat het belangrijk is de Europese pijler 

van sociale rechten te verwezenlijken om 

een veerkrachtig sociaal Europa tot stand 

te brengen en dat de uitbanning van 

discriminatie essentieel is voor het 

nakomen van de verbintenissen van de EU 

ten aanzien van een inclusief Europa, en 

betreurt het ontbreken van verbintenissen 

op het gebied van gendermainstreaming en 

gendergelijkheid in het EU-beleid dat met 

de voorstellen voor het MFK gepresenteerd 

is; onderstreept ook zijn standpunt dat op 

grond van de Overeenkomst van Parijs de 

klimaatgerelateerde uitgaven aanzienlijk 

moeten worden opgetrokken ten opzichte 

van het huidige MFK en zo spoedig 

mogelijk en uiterlijk in 2027 bij 30 % 

moeten liggen; 

Or. en 

 

Amendement  51 

José Manuel Fernandes 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 5 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

5. benadrukt voorts het belang van de 

horizontale beginselen die ten grondslag 

moeten liggen aan het MFK en al het 

daarmee verband houdende beleid van de 

EU; herhaalt in verband hiermee zijn 

standpunt dat de EU haar engagement moet 

nakomen om een voortrekkersrol te 

vervullen met betrekking tot de uitvoering 

van de 

5. benadrukt voorts het belang van de 

horizontale beginselen die ten grondslag 

moeten liggen aan het MFK en al het 

daarmee verband houdende beleid van de 

EU; herhaalt in verband hiermee zijn 

standpunt dat de EU haar engagement moet 

nakomen en de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 

de VN (SDG's) moet uitvoeren en betreurt 
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duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 

de VN (SDG's) en betreurt het ontbreken 

van een duidelijk en zichtbaar engagement 

in deze zin in de voorstellen over het MFK; 

dringt daarom aan op de integratie van de 

SDG's in alle EU-beleid en -initiatieven 

van het volgende MFK; benadrukt voorts 

dat de uitbanning van discriminatie 

essentieel is voor het nakomen van de 

verbintenissen van de EU ten aanzien van 

een inclusief Europa, en betreurt het 

ontbreken van verbintenissen op het gebied 

van gendermainstreaming en 

gendergelijkheid in het EU-beleid dat met 

de voorstellen voor het MFK gepresenteerd 

is; onderstreept ook zijn standpunt dat op 

grond van de Overeenkomst van Parijs de 

klimaatgerelateerde uitgaven aanzienlijk 

moeten worden opgetrokken ten opzichte 

van het huidige MFK en zo spoedig 

mogelijk en uiterlijk in 2017 bij 30 % 

moeten liggen; 

het ontbreken van een duidelijk en 

zichtbaar engagement in deze zin in de 

voorstellen over het MFK; dringt daarom 

aan op de integratie van de SDG's in alle 

EU-beleid en -initiatieven van het volgende 

MFK; benadrukt voorts dat de uitbanning 

van discriminatie essentieel is voor het 

nakomen van de verbintenissen van de EU 

ten aanzien van een inclusief Europa, en 

betreurt het ontbreken van verbintenissen 

op het gebied van gendermainstreaming en 

gendergelijkheid in het EU-beleid dat met 

de voorstellen voor het MFK gepresenteerd 

is; onderstreept ook zijn standpunt dat op 

grond van de Overeenkomst van Parijs de 

klimaatgerelateerde uitgaven aanzienlijk 

moeten worden opgetrokken ten opzichte 

van het huidige MFK en zo spoedig 

mogelijk en uiterlijk in 2027 bij 30 % 

moeten liggen; 

Or. en 

 

Amendement  52 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 5 bis. betreurt ten zeerste dat 

gendermainstreaming in het voorstel van 

de Commissie volledig opzijgeschoven is 

en dat de situatie niet alleen niet verbeterd 

is, maar dat de voorstellen ook een stap 

achteruit zijn; wijst erop dat bestaande 

doelstellingen in verband met 

gendergelijkheid zijn samengevoegd met 

andere beleidsdoelstellingen, bijvoorbeeld 

in het programma Rechten en waarden, 

en dat eisen inzake gendergelijkheid, 

zoals de ex-antevoorwaarde van 

gendergelijkheid in de ESI-fondsen, uit de 
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nieuwe voorstellen van de Commissie zijn 

verwijderd; 

Or. en 

 

Amendement  53 

Paul Rübig 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 5 bis. onderstreept dat voor de 

verwezenlijking van SDG's 2 en 6 

bijzondere aandacht moet worden besteed 

aan de levering van voldoende voedsel 

van goede kwaliteit, schoon water en de 

bouw van extra 

afvalwaterzuiveringsinstallaties; vestigt 

bovendien de aandacht op de omvang en 

gevolgen van de energiearmoede in 

ontwikkelingslanden en dringt aan op 

extra maatregelen om, met name in 

afgelegen plattelandsgebieden en in 

gebieden die niet op het energienetwerk 

zijn aangesloten, de energiearmoede terug 

te dringen overeenkomstig SDG 7; 

Or. en 

 

Amendement  54 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 5 bis. dringt erop aan dat het MFK 

wordt herzien met het oog op de opname 

van concrete maatregelen, de toewijzing 

van meer financiële middelen ter 

bestrijding van het geweld tegen vrouwen 
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en meisjes, en de bescherming van 

vrouwelijke migranten en vluchtelingen 

en vrouwen zonder papieren tegen 

geweld; dringt aan op gerichte 

investeringen om de rechten en veiligheid 

van vrouwen tijdens de gehele 

asielprocedure te garanderen; 

Or. en 

 

Amendement  55 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 5 bis. beklemtoont dat de voorgestelde 

koppeling tussen de programmering van 

de structuurfondsen, de 

beleidsdoelstellingen ervan en het 

Europees semester, met name de 

landenspecifieke aanbevelingen, moet 

worden verduidelijkt en dat bij deze 

koppeling rekening moet worden 

gehouden met de lokale en regionale 

dimensie; pleit voor de vaststelling van 

doeltreffende 

programmeringsmechanismen van de 

EU-fondsen, met name het ESF+, die de 

beginselen en rechten van de Europese 

pijler van sociale rechten in de praktijk 

zouden brengen, onder meer door 

ambitieuze financiële middelen en de 

noodzakelijke synergieën tussen de 

fondsen van de Unie te garanderen; 

Or. en 

 

Amendement  56 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerp-interimverslag 
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Paragraaf 5 ter (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 5 ter. herhaalt zijn oproep om 

gendergelijkheid in het volgende MFK te 

versterken door in de nieuwe MFK-

verordening een 

genderbudgetteringsclausule op te nemen 

en in de herzieningsclausule een 

duidelijke verbintenis tot doeltreffende 

monitoring daarvan; 

Or. en 

 

Amendement  57 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 5 ter (nieuw) 

 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 5 ter. betreurt dat er geen afzonderlijk 

programma meer bestaat voor de 

bestrijding van geweld tegen vrouwen, 

aangezien dit slechts is opgenomen in het 

algemene programma "burgers en 

rechten" en vraagt meer middelen voor de 

preventie, bestrijding en uitroeiing van 

geweld tegen vrouwen, de meest 

wijdverbreide vorm van schending van de 

mensenrechten en een duidelijke blijk van 

de ongelijkheid tussen vrouwen en 

mannen; wijst erop dat de EU de strijd 

tegen geweld op basis van geslacht en 

seksuele intimidatie altijd moet steunen, 

met name door de lidstaten de 

noodzakelijke steun te geven om het 

Verdrag van Istanbul ten uitvoer te 

leggen; 

Or. en 

 



 

PE628.655v01-00 42/130 AM\1165498NL.docx 

NL 

Amendement  58 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 5 quater (nieuw) 

 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 5 quater. staat volledig achter de 

verbintenissen die voortvloeien uit artikel 

9 VWEU inzake de verwezenlijking van 

een sociaal Europa en de uitvoering van 

de Europese pijler van sociale rechten op 

basis van de duurzame groei van een zeer 

concurrerende sociale markteconomie, 

waarbij wordt gemikt op volledige 

werkgelegenheid en sociale vooruitgang, 

en waarbij de gelijkheid tussen vrouwen 

en mannen, de solidariteit tussen de 

generaties en de bescherming van de 

rechten van het kind zoals verankerd in 

het Verdrag worden bevorderd; 

Or. en 

 

Amendement  59 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 5 quinquies (nieuw) 

 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 5 quinquies. benadrukt dat ervoor moet 

worden gezorgd dat vrouwen toegang 

hebben tot seksuele en reproductieve 

gezondheidszorg en dat er in het bijzonder 

aandacht moet worden besteed aan de 

specifieke behoeften van kwetsbare 

personen, waaronder minderjarigen en 

andere groepen, zoals de LGBTI-

gemeenschap; 

Or. en 
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Amendement  60 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 5 sexies (nieuw) 

 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 5 sexies. veroordeelt de 

wederinvoering en uitbreiding van het 

Mexico City-beleid door de regering-

Trump en de negatieve gevolgen daarvan 

voor de gezondheidszorg en rechten van 

vrouwen en meisjes overal ter wereld en 

herhaalt zijn oproep aan de EU en de 

lidstaten om, als onderdeel van het MFK, 

de financieringskloof die de VS heeft 

teweeggebracht op het gebied van 

seksuele en reproductieve 

gezondheidszorg en rechten te dichten met 

behulp van zowel nationale middelen als 

EU-middelen voor ontwikkeling; 

Or. en 

 

Amendement  61 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 5 septies (nieuw) 

 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 5 septies. dringt erop aan dat in de 

structuurfondsen en het cohesiebeleid in 

de toekomst genderstreefcijfers en 

monitoringmechanismen worden 

opgenomen om meer middelen te 

verstrekken voor maatregelen die een 

grotere gendergelijkheid schragen en tot 

stand brengen, zoals investeringen in 

openbare opvangdiensten voor kinderen 

en bejaarden; 
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Or. en 

 

Amendement  62 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 5 octies (nieuw) 

 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 5 octies. herhaalt dat in het 

volgende MFK passende 

begrotingsvastleggingen moeten worden 

gereserveerd voor de intensivering van de 

inspanningen om de handel in vrouwen 

en meisjes met het oog op seksuele 

uitbuiting uit te roeien in de hele Unie en 

dat meer moet worden geïnvesteerd in de 

rechten en bescherming van slachtoffers, 

evenals in maatregelen waardoor de vraag 

naar verhandelde vrouwen en meisjes 

daalt; 

Or. en 

 

Amendement  63 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 5 nonies (nieuw) 

 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 5 nonies. herhaalt zijn oproep om 

gendergelijkheid in het volgende MFK te 

versterken door de inperking van het 

maatschappelijk middenveld tegen te gaan 

en verzoekt met name de Unie en de 

lidstaten om verhoging van zowel de 

politieke als de financiële steun aan 

vrouwenrechtenorganisaties, 

vluchthuizen voor 

vrouwen/vrouwenhuizen en 
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mensenrechtenactivisten voor vrouwen, 

zowel in de Unie als overal ter wereld; 

Or. en 

 

Amendement  64 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 6 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

6. is zich bewust van de ernstige 

uitdagingen waar de Unie mee te kampen 

heeft en neemt ten volle zijn 

verantwoordelijkheid voor het tijdig 

verzekeren van een begroting die 

tegemoetkomt aan de behoeften, 

verwachtingen en zorgen van de burgers; 

is bereid om onmiddellijk 
onderhandelingen met de Raad aan te 

gaan teneinde de voorstellen van de 

Commissie te verbeteren en een 

ambitieuzer MFK tot stand te brengen; 

6. is zich bewust van de economische 

beperkingen die verschillende lidstaten 

ondervinden en neemt zijn 

verantwoordelijkheid voor het aangaan 

van onderhandelingen met de Raad 

teneinde een doeltreffender, transparanter 

en meer op prestaties gebaseerd MFK tot 

stand te brengen; 

Or. en 

 

Amendement  65 

José Manuel Fernandes 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 6 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

6. is zich bewust van de ernstige 

uitdagingen waar de Unie mee te kampen 

heeft en neemt ten volle zijn 

verantwoordelijkheid voor het tijdig 

verzekeren van een begroting die 

tegemoetkomt aan de behoeften, 

verwachtingen en zorgen van de burgers; is 

bereid om onmiddellijk onderhandelingen 

met de Raad aan te gaan teneinde de 

6. is zich bewust van de ernstige 

uitdagingen waar de Unie mee te kampen 

heeft en neemt ten volle zijn 

verantwoordelijkheid voor het tijdig 

verzekeren van een begroting die 

tegemoetkomt aan de behoeften, 

verwachtingen en zorgen van de burgers; is 

bereid om onmiddellijk onderhandelingen 

met de Raad aan te gaan teneinde de 
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voorstellen van de Commissie te 

verbeteren en een ambitieuzer MFK tot 

stand te brengen; 

voorstellen van de Commissie te 

verbeteren en een realistisch MFK tot 

stand te brengen; 

Or. en 

 

Amendement  66 

Marco Valli 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

  6 bis. herhaalt dat het noodzakelijk is te 

komen tot een nieuw MFK met reële 

toegevoegde waarde voor de EU-burgers, 

dat geen bijkomende last vormt voor de 

bijdragen van de lidstaten; beklemtoont 

dat een verplichte uitgavenanalyse 

noodzakelijk is om waar mogelijk 

besparingen te realiseren; is van mening 

dat de nationale bijdragen van de 

lidstaten moeten worden afgetrokken van 

de berekening van hun nationale 

begrotingstekort; 

Or. en 

 

Amendement  67 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 6 bis. beveelt aan een door de Commissie 

te beheren intern Europees fonds voor 

democratie op te zetten voor meer steun 

aan maatschappelijke organisaties en 

ngo's die werken op het gebied van 

democratie en mensenrechten, met 

inbegrip van vrouwenrechten en de 

bestrijding van geweld op basis van 
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geslacht; 

Or. en 

 

Amendement  68 

José Manuel Fernandes 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 7 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

7. brengt in herinnering dat het 

standpunt van het Parlement reeds 

duidelijk uiteen is gezet in zijn resoluties 

van 14 maart 2018 en 30 mei 2018, die 

tezamen zijn politiek mandaat voor het 

MFK 2021-2027 en de eigen middelen 

vormen; herinnert eraan dat deze resoluties 

met een zeer grote meerderheid van 

stemmen zijn aangenomen, een gegeven 

dat duidelijk aangeeft dat er in het 

Parlement eenheid en bereidheid bestaat 

ten aanzien van de komende 

onderhandelingen; 

7. brengt in herinnering dat het 

standpunt van het Parlement reeds 

duidelijk uiteen is gezet in zijn resoluties 

van 14 maart 2018 en 30 mei 2018, die 

tezamen zijn politiek standpunt voor het 

MFK 2021-2027 en de eigen middelen 

vormen; herinnert eraan dat deze resoluties 

met een zeer grote meerderheid van 

stemmen zijn aangenomen, een gegeven 

dat duidelijk aangeeft dat er in het 

Parlement eenheid en bereidheid bestaat 

ten aanzien van de komende 

onderhandelingen; 

Or. en 

 

Amendement  69 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 8 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

8. verwacht derhalve dat het MFK 

prioriteit op de politieke agenda van de 

Raad zal krijgen en betreurt het feit dat er 

nog geen concrete vooruitgang is geboekt; 

is van mening dat de periodieke 

bijeenkomsten tussen de opeenvolgende 

voorzitterschappen van de Raad en het 

onderhandelingsteam van het Parlement, 

8. verwacht derhalve dat het MFK 

prioriteit op de politieke agenda van de 

Raad zal krijgen en betreurt het feit dat er 

nog geen concrete vooruitgang is geboekt; 

is van mening dat de periodieke 

bijeenkomsten tussen de opeenvolgende 

voorzitterschappen van de Raad en het 

onderhandelingsteam van het Parlement, 
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dienen te worden opgeschaald en de weg 

vrij moeten maken voor officiële 

onderhandelingen; verwacht dat er vóór de 

verkiezingen voor het Europees 

Parlement van 2019 een solide 

overeenkomst zal zijn bereikt teneinde te 

voorkomen dat er zich, zoals in het 

verleden, grote tegenvallers aandienen 

met betrekking tot de start van nieuwe 

programma's als gevolg van de laattijdige 

vaststelling van het financieel kader; 

onderstreept dat dit tijdschema het nieuw 

verkozen Europees Parlement niet belet 

het MFK 2021-2027 tijdens de verplichte 

tussentijdse herziening aan te passen; 

dienen te worden opgeschaald en de weg 

vrij moeten maken voor officiële 

onderhandelingen; 

Or. en 

 

Amendement  70 

José Manuel Fernandes 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 8 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

8. verwacht derhalve dat het MFK 

prioriteit op de politieke agenda van de 

Raad zal krijgen en betreurt het feit dat er 

nog geen concrete vooruitgang is geboekt; 

is van mening dat de periodieke 

bijeenkomsten tussen de opeenvolgende 

voorzitterschappen van de Raad en het 

onderhandelingsteam van het Parlement, 

dienen te worden opgeschaald en de weg 

vrij moeten maken voor officiële 

onderhandelingen; verwacht dat er vóór de 

verkiezingen voor het Europees Parlement 

van 2019 een solide overeenkomst zal zijn 

bereikt teneinde te voorkomen dat er zich, 

zoals in het verleden, grote tegenvallers 

aandienen met betrekking tot de start van 

nieuwe programma's als gevolg van de 

laattijdige vaststelling van het financieel 

kader; onderstreept dat dit tijdschema het 

nieuw verkozen Europees Parlement niet 

belet het MFK 2021-2027 tijdens de 

8. verwacht derhalve dat het MFK 

prioriteit op de politieke agenda van de 

Raad zal krijgen en betreurt het feit dat er 

nog geen merkelijke vooruitgang is 

geboekt; is van mening dat de periodieke 

bijeenkomsten tussen de opeenvolgende 

voorzitterschappen van de Raad en het 

onderhandelingsteam van het Parlement, 

dienen te worden opgeschaald en de weg 

vrij moeten maken voor officiële 

onderhandelingen; verwacht dat er vóór de 

verkiezingen voor het Europees Parlement 

van 2019 een solide overeenkomst zal zijn 

bereikt teneinde te voorkomen dat er zich, 

zoals in het verleden, grote tegenvallers 

aandienen met betrekking tot de start van 

nieuwe programma's als gevolg van de 

laattijdige vaststelling van het financieel 

kader; onderstreept dat dit tijdschema het 

nieuw verkozen Europees Parlement zal 

toelaten het MFK 2021-2027 tijdens de 
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verplichte tussentijdse herziening aan te 

passen; 

verplichte tussentijdse herziening aan te 

passen; 

Or. en 

 

Amendement  71 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 8 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

8. verwacht derhalve dat het MFK 

prioriteit op de politieke agenda van de 

Raad zal krijgen en betreurt het feit dat er 

nog geen concrete vooruitgang is geboekt; 

is van mening dat de periodieke 

bijeenkomsten tussen de opeenvolgende 

voorzitterschappen van de Raad en het 

onderhandelingsteam van het Parlement, 

dienen te worden opgeschaald en de weg 

vrij moeten maken voor officiële 

onderhandelingen; verwacht dat er vóór de 

verkiezingen voor het Europees Parlement 

van 2019 een solide overeenkomst zal zijn 

bereikt teneinde te voorkomen dat er zich, 

zoals in het verleden, grote tegenvallers 

aandienen met betrekking tot de start van 

nieuwe programma's als gevolg van de 

laattijdige vaststelling van het financieel 

kader; onderstreept dat dit tijdschema het 

nieuw verkozen Europees Parlement niet 

belet het MFK 2021-2027 tijdens de 

verplichte tussentijdse herziening aan te 

passen; 

8. verwacht derhalve dat het MFK 

prioriteit op de politieke agenda van de 

Raad zal krijgen en betreurt het feit dat er 

nog geen concrete vooruitgang is geboekt; 

is van mening dat de periodieke 

bijeenkomsten tussen de opeenvolgende 

voorzitterschappen van de Raad en het 

onderhandelingsteam van het Parlement, 

dienen te worden opgeschaald en de weg 

vrij moeten maken voor officiële 

onderhandelingen; verwacht dat er vóór de 

verkiezingen voor het Europees Parlement 

van 2019 een solide overeenkomst zal zijn 

bereikt teneinde te voorkomen dat er zich, 

zoals in het verleden, grote tegenvallers 

aandienen met betrekking tot de start van 

nieuwe programma's als gevolg van de 

laattijdige vaststelling van het financieel 

kader; 

Or. en 

 

Amendement  72 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 8 
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Ontwerp-interimverslag Amendement 

8. verwacht derhalve dat het MFK 

prioriteit op de politieke agenda van de 

Raad zal krijgen en betreurt het feit dat er 

nog geen concrete vooruitgang is geboekt; 

is van mening dat de periodieke 

bijeenkomsten tussen de opeenvolgende 

voorzitterschappen van de Raad en het 

onderhandelingsteam van het Parlement, 

dienen te worden opgeschaald en de weg 

vrij moeten maken voor officiële 

onderhandelingen; verwacht dat er vóór de 

verkiezingen voor het Europees Parlement 

van 2019 een solide overeenkomst zal zijn 

bereikt teneinde te voorkomen dat er zich, 

zoals in het verleden, grote tegenvallers 

aandienen met betrekking tot de start van 

nieuwe programma's als gevolg van de 

laattijdige vaststelling van het financieel 

kader; onderstreept dat dit tijdschema het 

nieuw verkozen Europees Parlement niet 

belet het MFK 2021-2027 tijdens de 

verplichte tussentijdse herziening aan te 

passen; 

8. verwacht derhalve dat het MFK 

prioriteit op de politieke agenda van de 

Raad zal krijgen en betreurt het feit dat er 

nog geen concrete vooruitgang is geboekt; 

is van mening dat de periodieke 

bijeenkomsten tussen de opeenvolgende 

voorzitterschappen van de Raad en het 

onderhandelingsteam van het Parlement, 

dienen te worden opgeschaald en de weg 

vrij moeten maken voor officiële 

onderhandelingen; verwacht dat er vóór de 

verkiezingen voor het Europees Parlement 

van 2019 een solide overeenkomst zal zijn 

bereikt teneinde te voorkomen dat er zich, 

zoals in het verleden, grote tegenvallers 

aandienen met betrekking tot de start van 

nieuwe programma's als gevolg van de 

laattijdige vaststelling van het financieel 

kader; onderstreept dat dit tijdschema het 

nieuw verkozen Europees Parlement niet 

belet het MFK 2021-2027 tijdens de 

verplichte tussentijdse evaluatie aan te 

passen; 

Or. en 

 

Amendement  73 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 9 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

9. herinnert eraan dat ontvangsten 

en uitgaven bij de komende 

onderhandelingen als één pakket moeten 

worden behandeld; benadrukt derhalve 

dat er geen akkoord over het toekomstige 

MFK kan worden bereikt als er niet 

terzelfder tijd vooruitgang wordt geboekt 

inzake de eigen middelen van de Unie; 

Schrappen 

 

Or. en 
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Amendement  74 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 9 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

9. herinnert eraan dat ontvangsten en 

uitgaven bij de komende onderhandelingen 

als één pakket moeten worden behandeld; 

benadrukt derhalve dat er geen akkoord 

over het toekomstige MFK kan worden 

bereikt als er niet terzelfder tijd 

vooruitgang wordt geboekt inzake de eigen 

middelen van de Unie; 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie)   

Or. en 

 

Amendement  75 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 10 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

10. onderstreept dat alle elementen van 

het MFK/eigen middelen-pakket, met name 

de MFK-cijfers, op de 

onderhandelingstafel moeten blijven tot 

een definitieve overeenkomst is bereikt; 

herinnert er in dit verband aan dat het 

Parlement kritisch staat ten opzichte van de 

procedure die gevolgd is bij de vaststelling 

van de huidige MFK-verordening en ten 

opzichte van de dominante rol die de 

Europese Raad in dit proces heeft gespeeld 

door een onherroepelijk besluit te nemen 

over een aantal punten, waaronder de 

MFK-plafonds en verscheidene bepalingen 

in verband met het sectoraal beleid; 

10. onderstreept dat alle elementen van 

het MFK/eigen middelen-pakket, met name 

de MFK-cijfers, op de 

onderhandelingstafel moeten blijven tot 

een definitieve overeenkomst is bereikt; 

herinnert er in dit verband aan dat het 

Parlement kritisch staat ten opzichte van de 

procedure die gevolgd is bij de vaststelling 

van de huidige MFK-verordening en ten 

opzichte van de dominante rol die de 

Europese Raad in dit proces heeft gespeeld 

door een onherroepelijk besluit te nemen 

over een aantal punten, waaronder de 

MFK-plafonds en verscheidene bepalingen 

in verband met het sectoraal beleid, en die 

daardoor de geest en de letter van de 

Verdragen heeft geschonden; 
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Or. en 

 

Amendement  76 

Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Morten Løkkegaard, Fredrick Federley 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 10 bis. dringt aan op een strenge 

begrotingsdiscipline in overheidsuitgaven; 

vraagt om een duidelijk verband tussen 

overheidsfinanciën en de verwezenlijking 

van openbare doelstellingen, op basis van 

relevante prestatiedoelstellingen; 

beklemtoont dat het MFK moet worden 

geschraagd door verantwoordingsplicht, 

kosteneffectiviteit en op prestaties 

gebaseerde budgettering; 

Or. en 

 

Amendement  77 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Louis Michel, Pavel Telička, 

Dominique Riquet, Jean Arthuis, Anneli Jäätteenmäki 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 10 bis. pleit voor beter bestede uitgaven, 

een sterkere verantwoordingsplicht en een 

grotere transparantie van de fondsen van 

de Unie, met meer aandacht voor 

prestaties en resultaten, op grond van 

ambitieuze en relevante 

prestatiedoelstellingen; 

Or. en 

 

Amendement  78 

José Manuel Fernandes 
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Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 11 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

11. neemt deze resolutie aan teneinde 

zijn onderhandelingspositie uiteen te 

zetten met betrekking tot alle aspecten van 

de voorstellen van de Commissie, met 

inbegrip van concrete wijzigingen van 

zowel de voorgestelde MFK-verordening 

als van het Interinstitutioneel Akkoord 

(IIA); legt voorts een tabel met cijfers voor 

ieder EU-beleidsterrein en -programma 

voor in overeenstemming met de eerder in 

de MFK-resoluties opgenomen 

standpunten van het Parlement; benadrukt 

dat deze cijfers ook deel zullen uitmaken 

van het mandaat van het Parlement voor de 

komende wetgevingsonderhandelingen met 

betrekking tot de vaststelling van de EU-

programma's voor de periode 2021-2027; 

11. neemt deze resolutie aan teneinde 

zijn onderhandelingsmandaat uiteen te 

zetten met betrekking tot alle aspecten van 

de voorstellen van de Commissie, met 

inbegrip van concrete wijzigingen van 

zowel de voorgestelde MFK-verordening 

als van het Interinstitutioneel Akkoord 

(IIA); legt voorts een tabel met cijfers voor 

ieder EU-beleidsterrein en -programma 

voor, met als uitgangspunt de eerder in de 

MFK-resoluties opgenomen standpunten 

van het Parlement betreffende het 

financieringsniveau voor die 

programma's; benadrukt dat deze cijfers 

ook deel zullen uitmaken van het mandaat 

van het Parlement voor de komende 

wetgevingsonderhandelingen met 

betrekking tot de vaststelling van de EU-

programma's voor de periode 2021-2027; 

Or. en 

 

Amendement  79 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 11 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 11 bis. drukt nogmaals zijn teleurstelling 

uit dat er, ondanks de bij het MFK 

gevoegde gezamenlijke verklaring inzake 

gendermainstreaming, op dit gebied geen 

merkelijke vooruitgang is geboekt in het 

MFK voor 2014-2020;  

Or. en 
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Amendement  80 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 11 ter (nieuw) 

 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 11 ter. betreurt ten zeerste dat 

gendermainstreaming in het voorstel van 

de Commissie volledig opzijgeschoven is 

en dat de situatie niet alleen niet verbeterd 

is, maar dat de voorstellen ook een stap 

achteruit zijn; wijst erop dat bestaande 

doelstellingen in verband met 

gendergelijkheid zijn samengevoegd met 

andere beleidsdoelstellingen, bijvoorbeeld 

in het programma Rechten en waarden, 

en dat eisen inzake gendergelijkheid, 

zoals de ex-antevoorwaarde van 

gendergelijkheid in de ESI-fondsen, uit de 

nieuwe voorstellen van de Commissie zijn 

verwijderd; 

Or. en 

 

Amendement  81 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 11 quater (nieuw) 

 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 11 quater. betreurt dat 

gendergelijkheid in verschillende 

programma's slechts als een transversale 

doelstelling is opgenomen, en dat dit leidt 

tot minder steun voor genderspecifieke 

maatregelen en vraagstukken; 

Or. en 
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Amendement  82 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 11 quinquies (nieuw) 

 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 11 quinquies. herhaalt zijn wens dat het 

Parlement, de Raad en de Commissie 

opnieuw blijk geven van hun inzet voor 

gendergelijkheid in het volgende MFK, 

door middel van een gezamenlijke 

verklaring bij het MFK waarin de 

duidelijke verbintenis wordt aangegaan 

om genderbudgettering in te voeren; 

herhaalt zijn verzoek dat de 

tenuitvoerlegging van deze verklaring in 

de jaarlijkse begrotingsprocedures op 

doeltreffende wijze wordt gecontroleerd 

door een bepaling op te nemen in een 

herzieningsclausule van de nieuwe MFK-

verordening; 

Or. en 

 

Amendement  83 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 11 sexies (nieuw) 

 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 11 sexies. nodigt de 

partnerinstellingen uit leiderschap te 

tonen door gendergelijkheid te 

aanvaarden als een horizontale 

doelstelling, een doeltreffend mechanisme 

aan te wijzen en vast te stellen voor de 

stelselmatige toepassing van 

genderbudgettering in alle instrumenten 

en programma's van het MFK, evenals in 

de jaarlijkse begrotingsprocedure; 

Or. en 
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Amendement  84 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 11 septies (nieuw) 

 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 11 septies. pleit ervoor duidelijke 

streefcijfers en specifieke middelen vast te 

stellen voor de stelselmatige 

tenuitvoerlegging en monitoring van EU-

programma's zoals in het Europees 

Sociaal Fonds (ESF), het programma 

"Rechten, gelijkheid en burgerschap" 

2014-2020 (REC), Horizon 2020, het 

instrument voor pretoetredingssteun II 

(IPA II), het financieringsinstrument voor 

ontwikkelingssamenwerking en het 

Europees instrument voor democratie en 

mensenrechten, om te voorkomen dat 

louter wordt verwezen naar algemene 

beginselen van gendergelijkheid zonder 

dat daarbij om specifieke maatregelen 

wordt gevraagd zoals het geval is in het 

programma van de Europese Unie voor 

werkgelegenheid en sociale innovatie 

(EaSI), het Fonds voor Europese hulp 

aan de meest behoeftigen (FEAD), het 

Europees Fonds voor maritieme zaken en 

visserij (EFMZV) en het Europees Fonds 

voor aanpassing aan de globalisering 

(EGF); 

Or. en 

 

Amendement  85 

Xabier Benito Ziluaga 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 13 
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Ontwerp-interimverslag Amendement 

13. bevestigt opnieuw zijn formele 

standpunt dat het niveau van het 

MFK 2021-2027 dient te worden 

vastgesteld op 1 324,1 miljard EUR in 

prijzen van 2018, ofwel 1,3 % van het bni 

van de EU-27, teneinde een 

financieringsniveau voor essentiële EU-

beleidsmaatregelen te waarborgen op basis 

waarvan de EU-27 haar missie en 

doelstellingen kan verwezenlijken; 

13. zoals het Plan Werner in 1970 en 

de verslagen-MacDougall in 1977 

vermeldden, is voor de Unie een grotere 

toename van overheidsmiddelen nodig, 

alleen al om de weg te bereiden voor het 

overbruggen van de verschillen die 

worden veroorzaakt door de eengemaakte 

markt en de huidige economische 

architectuur; herziet daarom zijn formele 

standpunt dat het niveau van het 

MFK 2021-2027 dient te worden 

vastgesteld op 4 074,1 miljard EUR in 

prijzen van 2018, ofwel 4 % van het bni 

van de EU-27, teneinde een 

financieringsniveau voor essentiële EU-

beleidsmaatregelen te waarborgen op basis 

waarvan de EU-27 haar missie en 

doelstellingen kan verwezenlijken; 

Or. en 

 

Amendement  86 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 13 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

13. bevestigt opnieuw zijn formele 

standpunt dat het niveau van het 

MFK 2021-2027 dient te worden 

vastgesteld op 1 324,1 miljard EUR in 

prijzen van 2018, ofwel 1,3 % van het bni 

van de EU-27, teneinde een 

financieringsniveau voor essentiële EU-

beleidsmaatregelen te waarborgen op 

basis waarvan de EU-27 haar missie en 

doelstellingen kan verwezenlijken; 

13. vraagt dat het niveau van het 

MFK 2021-2027 wordt verlaagd ten 

opzichte van het niveau van het huidige 

MFK, en meent dat het in elk geval niet 

meer mag bedragen dan 1 % van het bni 

van de EU-27; 

Or. en 
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Amendement  87 

Marco Valli, Laura Agea, Marco Zullo 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 13 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

13. bevestigt opnieuw zijn formele 

standpunt dat het niveau van het 

MFK 2021-2027 dient te worden 

vastgesteld op 1 324,1 miljard EUR in 

prijzen van 2018, ofwel 1,3 % van het bni 

van de EU-27, teneinde een 

financieringsniveau voor essentiële EU-

beleidsmaatregelen te waarborgen op basis 

waarvan de EU-27 haar missie en 

doelstellingen kan verwezenlijken;  

13. is ingenomen met het voorstel van 

de Commissie betreffende de 

financieringsniveaus van bepaalde 

programma's voor het MFK 2021-2027 

maar beklemtoont dat een passend 

financieringsniveau voor essentiële EU-

beleidsmaatregelen, zoals het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid 

(GLB) en het ESF+, moet worden 

gewaarborgd; is van mening dat een 

ambitieus en realistisch nieuw MFK ook 

kan worden vastgesteld zonder dat de 

lidstaten om een hogere bijdrage wordt 

gevraagd; is van mening dat de nationale 

bijdragen van de lidstaten moeten worden 

afgetrokken van de berekening van hun 

nationale begrotingstekort;  

Or. en 

 

Amendement  88 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

  13 bis. is van mening dat het MFK bij 

uitbreiding van de EU en toetreding van 

een nieuwe lidstaat moet worden herzien 

om de daaruit voortvloeiende 

uitgavenbehoeften in aanmerking te 

nemen; 

Or. en 

 



 

AM\1165498NL.docx 59/130 PE628.655v01-00 

 NL 

Amendement  89 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Louis Michel, Pavel Telička, 

Dominique Riquet, Jean Arthuis, Anneli Jäätteenmäki 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt i 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

i. verhoging van de begroting voor 

onderzoek en innovatie naar 

120 miljard EUR in prijzen van 2018; 

i. verhoging van de begroting voor 

Horizon Europa naar 120 miljard EUR in 

prijzen van 2018; 

Or. en 

 

Amendement  90 

Marco Valli 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt ii 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

ii. verhoging van het 

financieringsniveau voor de 

vervoersinfrastructuur via de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF-Vervoer); 

ii. neemt kennis van het door de 

Commissie voorgestelde 

financieringsniveau voor de 

vervoersinfrastructuur via de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF-Vervoer); herinnert 

eraan dat bij de beoordeling van 

infrastructuurprojecten rekening moet 

worden gehouden met sociale, 

economische en milieufactoren, 

voornamelijk met betrekking tot de 

gevolgen die zij hebben voor lokale 

gemeenschappen, zodat de reële 

toegevoegde waarde voor de EU-burgers 

inzichtelijk wordt gemaakt; 

Or. en 

 

Amendement  91 

Andrey Novakov 
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Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt ii bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 ii bis. verhoging van het 

financieringsniveau voor digitale 

infrastructuur via de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF-Digitaal); 

Or. en 

 

Amendement  92 

Gérard Deprez, Dominique Riquet, Louis Michel, Pavel Telička, Matthijs 

van Miltenburg, Jean Arthuis 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – letter ii bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 ii bis. invoering van een overheveling uit 

het EFRO naar CEF-Vervoer in 

overeenstemming met de overheveling uit 

het Cohesiefonds naar CEF-Vervoer; 

Or. en 

 

Amendement  93 

José Manuel Fernandes 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt ii bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 ii bis. verhoging van de toewijzing voor 

het InvestEU-fonds zodat het niveau 

ervan overeenstemt met het niveau 2014-

2020 van alle financieringsinstrumenten 

die in het nieuwe programma zijn 

opgenomen; 

Or. en 
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Amendement  94 

Giovanni La Via 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt iii 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

iii. verdubbeling van de specifieke 

financiering van kmo's (in het kader van 

het huidige Cosme-programma); 

iii. verdubbeling van de specifieke 

financiering van kmo's, met inbegrip van 

een specifieke begrotingslijn voor 

toerisme (in het kader van het huidige 

Cosme-programma); 

Or. en 

 

Amendement  95 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt iii bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 iii bis. verhoging van het 

financieringsniveau voor het 

fraudebestrijdingsprogramma van de EU; 

Or. en 

 

Amendement  96 

Monika Hohlmeier 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt iv 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

iv. verdere versterking van het 

Europese ruimtevaartprogramma; 

iv. verdere versterking van het 

Europese ruimtevaartprogramma, met 

inbegrip van Copernicus; 

Or. en 
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Amendement  97 

Andrey Novakov 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt iv bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 iv bis. verhoging van de begroting voor 

het Programma Digitaal Europa; 

Or. en 

 

Amendement  98 

Monika Hohlmeier 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt iv bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 iv bis. versterking van Clean Sky: 

leiderschap in luchtvaart en 

klimaatbeschermingstechnologieën; 

Or. en 

 

Amendement  99 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt vi 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

vi. verdubbeling van de middelen voor 

de aanpak van de jeugdwerkloosheid (in 

het kader van het huidige 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief); 

vi. verdubbeling van de middelen voor 

de aanpak van de jeugdwerkloosheid in het 

ESF+ (in het kader van het huidige 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief), 

waarbij de doeltreffendheid en 

toegevoegde waarde van de regeling 

worden gewaarborgd; 
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Or. en 

 

Amendement  100 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt vi bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 vi bis.  verhoging van het 

financieringsniveau van het Europees 

Sociaal Fonds ten opzichte van het 

voorstel van de Europese Commissie, 

teneinde een sterke bestrijding van de 

armoede mogelijk te maken met de 

bedoeling de lidstaten in staat te stellen 

leefloonstelsels toe te passen als 

doeltreffende maatregel tegen armoede; 

Or. en 

 

Amendement  101 

Ingeborg Gräßle 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt vii 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

vii. invoering van een specifieke 

toewijzing van middelen 

(5,5 miljard EUR) voor een 

kindergarantie; 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

 

Kinderwelzijn is weliswaar een zeer belangrijk beleidsterrein, maar behoort uitsluitend tot de 

bevoegdheden van de lidstaten. De invoering van een kindergarantie op het niveau van de 

Unie zou, door het ontbreken van EU-bevoegdheden, een inbreuk vormen op de Verdragen. 

 

Amendement  102 

Gérard Deprez, Louis Michel, Pavel Telička, Dominique Riquet, Anneli Jäätteenmäki, 
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Nils Torvalds, Jean Arthuis 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt vii 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

vii. invoering van een specifieke 

toewijzing van middelen (5,5 miljard 

EUR) voor een kindergarantie; 

vii. invoering van een specifieke 

toewijzing van middelen (2 miljard EUR) 

voor een kindergarantie; 

Or. en 

Motivering 

 

Deze toewijzing van 2 miljard EUR wordt opgenomen in de reserves. Wanneer de Commissie 

een rechtsgrondslag heeft vastgesteld, wordt dit bedrag effectief toegewezen. 

 

Amendement  103 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt vii 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

vii. invoering van een specifieke 

toewijzing van middelen 

(5,5 miljard EUR) voor een 

kindergarantie; 

vii. invoering van een specifieke 

toewijzing van middelen (7 miljard EUR) 

voor een kindergarantie; 

Or. en 

 

Amendement  104 

José Manuel Fernandes 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt viii bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 viii bis. voorzien in een toereikend 

financieringsniveau voor het DiscoverEU-

programma (Interrail); 

Or. en 
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Amendement  105 

Siegfried Muresan, Michal Boni 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt ix bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 ix bis. verhoging van de huidige 

financiering voor het programma Rechten 

en waarden; 

Or. en 

 

Amendement  106 

Marco Valli, Marco Zullo 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt x 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

x. handhaving van de financiering van 

het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

(GLB) voor de EU-27 op het niveau van de 

begroting 2014-2020 in reële termen; 

x. handhaving van de financiering van 

het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

(GLB) voor de EU-27 op het niveau van de 

begroting 2014-2020 in reële termen; wijst 

uitdrukkelijk op het belang van het GLB 

als essentieel beleid voor de economie van 

de EU en bovenal voor de landbouwers in 

de EU; 

Or. en 

 

Amendement  107 

Jens Geier 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt x 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

x. handhaving van de financiering van 

het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

x. handhaving van de financiering van 

het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
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(GLB) voor de EU-27 op het niveau van de 

begroting 2014-2020 in reële termen; 

(GLB) voor de EU-27 op het niveau van de 

begroting 2014-2020 in reële termen; dit 

gaat gepaard met een sterkere koppeling 

tussen het GLB en de levering van 

collectieve goederen en een sterkere 

oriëntatie op beperking van de 

klimaatverandering en bescherming van 

de biodiversiteit; 

Or. en 

 

Amendement  108 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt xi 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

xi. het opnieuw instellen van het 

oorspronkelijke bedrag van de 

landbouwreserve; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  109 

Maurice Ponga, Alain Lamassoure, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Louis-Joseph 

Manscour, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabelle Thomas 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt xii bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 xii bis. verhoging van de financiering 

voor programma's van speciaal op een 

afgelegen en insulair karakter afgestemde 

maatregelen (Posei); 

Or. en 

 

Amendement  110 

Maurice Ponga, Alain Lamassoure, Gabriel Mato, Louis-Joseph Manscour, Cláudia 
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Monteiro de Aguiar, Isabelle Thomas 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt xiii bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 xiii bis. handhaving van het 

financieringsniveau van het MFK 2014-

2020 voor het partnerschap met landen en 

gebieden overzee; 

Or. en 

 

Amendement  111 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt xiv 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

xiv. invoering van een specifieke 

toewijzing van middelen (4 miljard EUR) 

voor een nieuw energietransitiefonds; 

xiv. invoering van een specifieke 

toewijzing van middelen (5 miljard EUR) 

voor een nieuw, rechtvaardig 

energietransitiefonds dat steun verleent 

voor de ontwikkeling van inclusieve en 

lokale maatregelen voor een 

rechtvaardige transitie naar een 

koolstofarme economie in sectoren met 

een hoge kolen- en koolstofintensiteit en 

voor gemeenschappen die negatieve 

gevolgen ondervinden van deze transitie; 

Or. en 

 

Amendement  112 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt xv 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

xv. het opnieuw instellen van ten xv. verlaging van het niveau voor alle 
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minste het niveau van 2020 voor alle 

agentschappen; 

agentschappen; 

Or. en 

 

Amendement  113 

Marco Valli 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt xv 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

xv. het opnieuw instellen van ten 

minste het niveau van 2020 voor alle 

agentschappen; 

xv. is sceptisch over het voorstel van de 

Commissie betreffende het niveau voor de 

agentschappen; vraagt in dit verband een 

nauwkeurige uitgavenanalyse te 

verrichten teneinde agentschappen met 

soortgelijke taken samen te voegen en de 

bijbehorende uitgaven te verlagen; 

Or. en 

 

Amendement  114 

Tomáš Zdechovský 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt xv 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

xv. het opnieuw instellen van ten 

minste het niveau van 2020 voor alle 

agentschappen; 

xv. het opnieuw instellen van ten 

minste het niveau van 2020 voor alle 

agentschappen; verhoging van het niveau 

voor JBZ-instanties waarvan de 

werkbelasting en/of het aantal nieuwe 

taken die voortvloeien uit de prioriteiten 

van de Unie aanmerkelijk zijn gestegen, 

met name op het gebied van veiligheid, 

migratie en de grondrechten; 

Or. en 
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Amendement  115 

Ana Claudia Tapardel 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt xv 

 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

xv. het opnieuw instellen van ten 

minste het niveau van 2020 voor alle 

agentschappen; 

xv. het opnieuw instellen van ten 

minste het niveau van 2020 voor alle 

agentschappen; beklemtoont dat het 

belangrijk is de begroting van de 

agentschappen in reële termen te 

handhaven zodat zij verder diensten 

kunnen verlenen en bijdragen tot het EU-

beleid, met name de begroting van de EU-

vervoersagentschappen die nieuwe 

bevoegdheden krijgen, zoals het Europees 

Agentschap voor de veiligheid van de 

luchtvaart, het Europees Agentschap voor 

maritieme veiligheid en het 

Spoorwegbureau van de Europese Unie; 

Or. en 

 

Amendement  116 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt xv 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

xv. het opnieuw instellen van ten 

minste het niveau van 2020 voor alle 

agentschappen; 

xv. een toereikend niveau voor alle 

agentschappen, rekening houdend met de 

effecten van de brexit; 

Or. en 

 

Amendement  117 

Marian-Jean Marinescu, José Manuel Fernandes 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt xv 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

xv. het opnieuw instellen van ten 

minste het niveau van 2020 voor alle 

agentschappen;  

xv. het opnieuw instellen van ten 

minste het niveau van 2020 voor alle 

agentschappen en daarbij terdege 

rekening houden met de behoeften van de 

relevante gedecentraliseerde 

agentschappen waaraan door de EU-

wetgever nieuwe bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden zijn verleend 

binnen de gebieden van de verschillende 

EU-beleidsmaatregelen en -programma's 

van het MFK zoals weergegeven in bijlage 

II;  

Or. en 

 

Amendement  118 

Janusz Lewandowski, Michał Boni 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt xvi 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

xvi. handhaving van het 

financieringsniveau van het MFK 2014-

2020 voor een aantal EU-programma's 

(zoals het programma Justitie en het 

programma Rechten en waarden) ten 

aanzien waarvan het voorstel van de 

Commissie in reële termen een verlaging 

met zich meebrengt; 

 

xvi. verhoging van het 

financieringsniveau van het MFK 2014-

2020 voor een aantal EU-programma's 

(zoals het programma Justitie en het 

programma Rechten en waarden) ten 

aanzien waarvan het voorstel van de 

Commissie in reële termen een verlaging 

met zich meebrengt, voor de financiering 

van een intern Europees fonds voor 

democratie met het oog op sterkere steun 

aan maatschappelijke organisaties en 

ngo's die werken op het gebied van 

democratie en mensenrechten 

(0,5 miljard EUR);  

Or. en 

 

Amendement  119 

Jordi Solé, Helga Trüpel 
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namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt xvi 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

xvi. handhaving van het 

financieringsniveau van het MFK 2014-

2020 voor een aantal EU-programma's 

(zoals het programma Justitie en het 

programma Rechten en waarden) ten 

aanzien waarvan het voorstel van de 

Commissie in reële termen een verlaging 

met zich meebrengt;  

xvi. handhaving van het 

financieringsniveau van het MFK 2014-

2020 voor een aantal EU-programma's ten 

aanzien waarvan het voorstel van de 

Commissie in reële termen een verlaging 

met zich meebrengt;  

Or. en 

 

Amendement  120 

Siegfried Muresan, Michal Boni 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt xvi 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

xvi. handhaving van het 

financieringsniveau van het MFK 2014-

2020 voor een aantal EU-programma's 

(zoals het programma Justitie en het 

programma Rechten en waarden) ten 

aanzien waarvan het voorstel van de 

Commissie in reële termen een verlaging 

met zich meebrengt; 

xvi. handhaving van het 

financieringsniveau van het MFK 2014-

2020 voor een aantal EU-programma's ten 

aanzien waarvan het voorstel van de 

Commissie in reële termen een verlaging 

met zich meebrengt; 

Or. en 

 

Amendement  121 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt xvi bis (nieuw) 
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Ontwerp-interimverslag Amendement 

 xvi bis. verhoging van de financiering 

voor Justitie, rechten en waarden; 

Or. en 

 

Amendement  122 

Giovanni La Via 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt xvii 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

xvii. versterking van het instrument/de 

instrumenten ter ondersteuning van het 

nabuurschaps- en ontwikkelingsbeleid (3 

miljard EUR) ter verdere bevordering van 

de financiering van een investeringsplan 

voor Afrika; 

xvii. versterking van het instrument/de 

instrumenten ter ondersteuning van het 

nabuurschaps- en ontwikkelingsbeleid 

(8 miljard EUR) ter verdere bevordering 

van de financiering van een 

investeringsplan voor Afrika; 

Or. en 

 

Amendement  123 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Thierry Cornillet, Louis Michel, Dominique Riquet, Pavel 

Telička, Nils Torvalds 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt xviii bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 xviii bis. verdere versterking van het 

Fiscalis-programma voor samenwerking 

op het gebied van belastingen; 

Or. en 

 

Amendement  124 

Paul Rübig 
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Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt xviii bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 xviii bis. minstens het voorgestelde 

financieringsniveau van het programma 

Digitaal Europa zeker stellen; 

Or. en 

 

Amendement  125 

Gérard Deprez, Louis Michel, Dominique Riquet, Pavel Telička, Anneli Jäätteenmäki, 

Nils Torvalds 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 – punt xviii ter (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 xviii ter. invoering van een 

specifieke toewijzing van middelen 

(50 miljard EUR) voor een intern 

Europees fonds voor democratie; 

Or. en 

Motivering 

Paragraaf 96 van de resolutie betreffende het volgende MFK: voorbereiding van het 

standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020, "beveelt aan 

een door de Commissie te beheren intern Europees fonds voor democratie op te zetten voor 

meer steun aan maatschappelijke organisaties en ngo's die werken op het gebied van 

democratie en mensenrechten" is niet weergegeven in het interimverslag. We stellen voor om 

dit nieuwe fonds op te nemen onder het hoofdstuk Justitie, rechten en waarden onder een 

nieuwe rubriek 7. 

 

Amendement  126 

Marco Valli 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 14 bis. betreurt de verslechterende 

toestand van de mensenrechten en 

fundamentele vrijheden in Turkije en pleit 
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voor de annulering van de 

pretoetredingssteun aan dit land; 

Or. en 

 

Amendement  127 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Louis Michel, Dominique 

Riquet, Pavel Telička, Anneli Jäätteenmäki, Thierry Cornillet, Jean Arthuis 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 14 bis. wijst uitdrukkelijk op de essentiële 

rol die de gedecentraliseerde 

agentschappen vervullen en die erin 

bestaat dat zij de Unie en de lidstaten 

helpen weloverwogen, op wetenschap 

gebaseerde beslissingen te nemen, en 

daardoor actief bijdragen aan de 

tenuitvoerlegging van het Uniebeleid en 

de samenwerking tussen de lidstaten bij 

de aanpak van zorgen van de burgers van 

de Unie verbeteren; pleit ervoor om op 

zijn minst de bedragen in reële termen te 

behouden voor agentschappen waaraan 

bijkomende taken zijn toevertrouwd, 

vooral wanneer recente 

wetgevingsvoorstellen nieuwe activiteiten 

voorzien voor een agentschap, onder meer 

betreffende, maar niet beperkt tot, de 

grondrechten, veiligheid en migratie, 

milieu, klimaat, gezondheid en veiligheid 

en dringt erop aan dat dit correct wordt 

weerspiegeld in de groepering van 

agentschappen; 

Or. en 

 

Amendement  128 

Jens Geier 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 15 
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Ontwerp-interimverslag Amendement 

15. is voornemens een toereikend 

niveau van financiering te waarborgen op 

basis van het voorstel van de Commissie 

inzake "Migratie en grensbeheer" 

(rubriek 4) en "Veiligheid en defensie", 

met inbegrip van civiele bescherming 

(rubriek 5); herhaalt het standpunt dat het 

sinds geruime tijd huldigt, namelijk dat 

extra politieke prioriteiten gepaard moeten 

gaan met extra financiële middelen, 

teneinde de bestaande beleidsmaatregelen 

en programma's en de financiering ervan in 

het kader van het MFK niet te 

ondermijnen; 

15. is voornemens een toereikend 

niveau van financiering te waarborgen op 

basis van het voorstel van de Commissie 

inzake "Migratie en grensbeheer" 

(rubriek 4) en "Veiligheid en defensie", 

met inbegrip van civiele bescherming 

(rubriek 5); herhaalt het standpunt dat het 

sinds geruime tijd huldigt, namelijk dat 

extra politieke prioriteiten gepaard moeten 

gaan met extra financiële middelen, 

teneinde de bestaande beleidsmaatregelen 

en programma's en de financiering ervan in 

het kader van het MFK niet te 

ondermijnen; verwacht dat de lidstaten 

hun nationale defensiebegroting zullen 

verlagen in overeenstemming met de 

hogere defensie-uitgaven in de begroting 

van de Unie; 

Or. en 

 

Amendement  129 

Petri Sarvamaa 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 15 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

15. is voornemens een toereikend 

niveau van financiering te waarborgen op 

basis van het voorstel van de Commissie 

inzake "Migratie en grensbeheer" 

(rubriek 4) en "Veiligheid en defensie", 

met inbegrip van civiele bescherming 

(rubriek 5); herhaalt het standpunt dat het 

sinds geruime tijd huldigt, namelijk dat 

extra politieke prioriteiten gepaard moeten 

gaan met extra financiële middelen, 

teneinde de bestaande beleidsmaatregelen 

en programma's en de financiering ervan in 

het kader van het MFK niet te 

ondermijnen; 

15. is voornemens een toereikend 

niveau van financiering te waarborgen op 

basis van het voorstel van de Commissie 

inzake "Migratie en grensbeheer" 

(rubriek 4) en "Veiligheid en defensie", 

met inbegrip van civiele bescherming en 

civiel crisismanagement (rubriek 5); 

herhaalt het standpunt dat het sinds 

geruime tijd huldigt, namelijk dat extra 

politieke prioriteiten gepaard moeten gaan 

met extra financiële middelen, teneinde de 

bestaande beleidsmaatregelen en 

programma's en de financiering ervan in 

het kader van het MFK niet te 

ondermijnen; 
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Or. en 

 

Amendement  130 

José Manuel Fernandes 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 15 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

15. is voornemens een toereikend 

niveau van financiering te waarborgen op 

basis van het voorstel van de Commissie 

inzake "Migratie en grensbeheer" 

(rubriek 4) en "Veiligheid en defensie", 

met inbegrip van civiele bescherming 

(rubriek 5); herhaalt het standpunt dat het 

sinds geruime tijd huldigt, namelijk dat 

extra politieke prioriteiten gepaard moeten 

gaan met extra financiële middelen, 

teneinde de bestaande beleidsmaatregelen 

en programma's en de financiering ervan in 

het kader van het MFK niet te 

ondermijnen; 

15. is voornemens een toereikend 

niveau van financiering te waarborgen op 

basis van het voorstel van de Commissie 

inzake "Migratie en grensbeheer" 

(rubriek 4) en "Veiligheid en defensie", 

met inbegrip van crisisrespons (rubriek 5); 

herhaalt het standpunt dat het sinds 

geruime tijd huldigt, namelijk dat extra 

politieke prioriteiten gepaard moeten gaan 

met extra financiële middelen, teneinde de 

bestaande beleidsmaatregelen en 

programma's en de financiering ervan in 

het kader van het MFK niet te 

ondermijnen; 

Or. en 

 

Amendement  131 

Gérard Deprez, Louis Michel, Dominique Riquet, Pavel Telička, Anneli Jäätteenmäki, 

Jean Arthuis 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 15 bis. wijst uitdrukkelijk op het belang 

van de in het Handvest van de 

grondrechten verankerde grondrechten 

die als horizontale verplichting van de 

Unie in alle beleidsvoorstellen moeten 

worden geïntegreerd; is in dit verband 

ingenomen met de oprichting van het 

nieuwe Fonds voor justitie, rechten en 

waarden dat onder meer zal worden 
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ingezet voor de bevordering van de 

Europese rechtsruimte, en van rechten, 

waarden en gelijkheid; JBZ-instanties 

moeten de Commissie steunen bij haar 

coördinatie en toezicht op de middelen 

door bijstand te verlenen bij monitoring- 

en opleidingsactiviteiten; verzoekt met 

name om nauwe samenwerking tussen het 

Fonds en het Bureau van de Europese 

Unie voor de grondrechten;  

Or. en 

 

Amendement  132 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 15 bis. dringt erop aan de strijd tegen de 

werkloosheid bij jongeren op te voeren; 

vreest echter dat de opname van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in het 

ESF+ kan leiden tot een verlaging van de 

vastleggingen van de lidstaten en de 

middelen die rechtstreeks voor jongeren 

bedoeld zijn; 

Or. en 

 

Amendement  133 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 16 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

16. is voornemens zijn steun te 

verlenen aan het voorstel van de 

Commissie inzake het waarborgen van 

een toereikend niveau van financiering 

voor een sterk, efficiënt en hoogwaardig 

16. betreurt de buitensporige 

verhoging (ongeveer 20 %) van de 

administratieve uitgaven van de EU, 

waarbij bovendien zelfs geen rekening 

wordt gehouden met de economische 
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Europees openbaar bestuur ten dienste 

van alle Europeanen; herinnert eraan dat 

de EU-instellingen onder het huidige 

MFK een verlaging van het aantal 

personeelsleden met 5 % hebben 

doorgevoerd en is van mening dat een 

verdere verlaging onwenselijk is nu dit het 

verwezenlijken van het beleid van de Unie 

in gevaar zou brengen; 

beperkingen waarmee meerdere lidstaten 

te maken hebben; 

Or. en 

 

Amendement  134 

Marco Valli 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 16 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

16.  is voornemens zijn steun te 

verlenen aan het voorstel van de 

Commissie inzake het waarborgen van 

een toereikend niveau van financiering 

voor een sterk, efficiënt en hoogwaardig 

Europees openbaar bestuur ten dienste 

van alle Europeanen; herinnert eraan dat 

de EU-instellingen onder het huidige MFK 

een verlaging van het aantal 

personeelsleden met 5 % hebben 

doorgevoerd en is van mening dat een 

verdere verlaging onwenselijk is nu dit het 

verwezenlijken van het beleid van de Unie 

in gevaar zou brengen; 

16. is van mening dat het Europees 

openbaar bestuur volledig moet worden 

herzien aangezien alle administratieve 

uitgaven in verband met de EU-

instellingen zoveel mogelijk moeten 

worden beperkt zodat er besparingen 

worden gerealiseerd en het geld van de 

belastingbetalers niet wordt verspild;  
neemt kennis van het feit dat de EU-

instellingen onder het huidige MFK een 

verlaging van het aantal personeelsleden 

met 5 % hebben doorgevoerd en is van 

mening dat verdere verlagingen mogelijk 

zijn en besparingen kunnen opleveren; 

Or. en 

 

Amendement  135 

Gérard Deprez, Louis Michel, Dominique Riquet, Pavel Telička, Anneli Jäätteenmäki, 

Jean Arthuis, Nils Torvalds 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 16 
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Ontwerp-interimverslag Amendement 

16. is voornemens zijn steun te 

verlenen aan het voorstel van de 

Commissie inzake het waarborgen van een 

toereikend niveau van financiering voor 

een sterk, efficiënt en hoogwaardig 

Europees openbaar bestuur ten dienste van 

alle Europeanen; herinnert eraan dat de 

EU-instellingen onder het huidige MFK 

een verlaging van het aantal 

personeelsleden met 5 % hebben 

doorgevoerd en is van mening dat een 

verdere verlaging onwenselijk is nu dit het 

verwezenlijken van het beleid van de Unie 

in gevaar zou brengen; 

16. is voornemens zijn steun te 

verlenen aan het voorstel van de 

Commissie inzake het waarborgen van een 

toereikend niveau van financiering voor 

een sterk, efficiënt en hoogwaardig 

Europees openbaar bestuur ten dienste van 

alle Europeanen; herinnert eraan dat de 

EU-instellingen, -organen en -

agentschappen onder het huidige MFK een 

verlaging van het aantal personeelsleden 

met 5 % hebben doorgevoerd zoals 

vastgesteld in hun personeelsformatie; 

herinnert eraan dat dit werd verwezenlijkt 

doordat openstaande functies werden 

afgeschaft en vertrekkende medewerkers 

niet werden vervangen; merkt op dat de 

totale begroting voor personeel met een 

vast contract in de periode 2012-2017, 

ondanks alles, met 33,4 % is gestegen; 

vraagt zich derhalve af in hoeverre een 

dergelijke maatregel relevant en nuttig is; 

Or. en 

 

Amendement  136 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 16 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

16. is voornemens zijn steun te 

verlenen aan het voorstel van de 

Commissie inzake het waarborgen van een 

toereikend niveau van financiering voor 

een sterk, efficiënt en hoogwaardig 

Europees openbaar bestuur ten dienste van 

alle Europeanen; herinnert eraan dat de 

EU-instellingen onder het huidige MFK 

een verlaging van het aantal 

personeelsleden met 5 % hebben 

doorgevoerd en is van mening dat een 

verdere verlaging onwenselijk is nu dit het 

16. is voornemens zijn steun te 

verlenen aan het voorstel van de 

Commissie inzake het waarborgen van een 

toereikend niveau van financiering voor 

een sterk, efficiënt en hoogwaardig 

Europees openbaar bestuur ten dienste van 

alle Europeanen; herinnert eraan dat de 

EU-instellingen onder het huidige MFK 

een verlaging van het aantal 

personeelsleden met 5 % hebben 

doorgevoerd; herinnert er echter aan dat 

de EU-instellingen bij hun verdere 
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verwezenlijken van het beleid van de Unie 

in gevaar zou brengen; 
personeelsinkrimpingen rekening moeten 

houden met de gevolgen van de brexit; 

Or. en 

 

Amendement  137 

Jens Geier 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 16 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

16. is voornemens zijn steun te 

verlenen aan het voorstel van de 

Commissie inzake het waarborgen van een 

toereikend niveau van financiering voor 

een sterk, efficiënt en hoogwaardig 

Europees openbaar bestuur ten dienste van 

alle Europeanen; herinnert eraan dat de 

EU-instellingen onder het huidige MFK 

een verlaging van het aantal 

personeelsleden met 5 % hebben 

doorgevoerd en is van mening dat een 

verdere verlaging onwenselijk is nu dit het 

verwezenlijken van het beleid van de Unie 

in gevaar zou brengen; 

16. is voornemens zijn steun te 

verlenen aan het voorstel van de 

Commissie inzake het waarborgen van een 

toereikend niveau van financiering voor 

een sterk, efficiënt en hoogwaardig 

Europees openbaar bestuur ten dienste van 

alle Europeanen; herinnert eraan dat de 

EU-instellingen onder het huidige MFK 

een verlaging van het aantal 

personeelsleden met 5 % hebben 

doorgevoerd en is van mening dat een 

verdere verlaging onwenselijk is nu dit het 

verwezenlijken van het beleid van de Unie 

in gevaar zou brengen; herhaalt eens te 

meer sterk te zijn gekant tegen een 

herhaling van de zogenaamde 

herschikkingspool voor agentschappen; 

Or. en 

 

Amendement  138 

Marian-Jean Marinescu, José Manuel Fernandes 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 16 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

16. is voornemens zijn steun te 

verlenen aan het voorstel van de 

Commissie inzake het waarborgen van een 

toereikend niveau van financiering voor 

16. is voornemens zijn steun te 

verlenen aan het voorstel van de 

Commissie inzake het waarborgen van een 

toereikend niveau van financiering voor 
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een sterk, efficiënt en hoogwaardig 

Europees openbaar bestuur ten dienste van 

alle Europeanen; herinnert eraan dat de 

EU-instellingen onder het huidige MFK 

een verlaging van het aantal 

personeelsleden met 5 % hebben 

doorgevoerd en is van mening dat een 

verdere verlaging onwenselijk is nu dit het 

verwezenlijken van het beleid van de Unie 

in gevaar zou brengen;  

een sterk, efficiënt en hoogwaardig 

Europees openbaar bestuur, met inbegrip 

van de gedecentraliseerde agentschappen, 

ten dienste van alle Europeanen; herinnert 

eraan dat de EU-instellingen en de 

gedecentraliseerde agentschappen onder 

het huidige MFK een verlaging van het 

aantal personeelsleden met 5 % hebben 

doorgevoerd en is van mening dat een 

verdere verlaging onwenselijk is nu dit het 

verwezenlijken van het beleid van de Unie 

in gevaar zou brengen; 

Or. en 

 

Amendement  139 

José Manuel Fernandes 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 16 bis. is vastberaden in de eerste jaren 

van het MFK 2021-2027 een nieuwe 

betalingscrisis zoals die van de huidige 

periode te voorkomen; wijst op het nooit 

eerder geziene niveau van openstaande 

verplichtingen (RAL) en op de grote 

achterstand in de tenuitvoerlegging van 

verschillende EU-programma's; vraagt 

daarom het algemene betalingsniveau van 

het komende MFK en de jaarlijkse 

betalingsplafonds, vooral aan het begin 

van de periode, op een passend niveau 

vast te stellen en daarbij ook rekening te 

houden met de vastleggingen die 

voortvloeien uit het huidige MFK; is 

voornemens om voor het komende MFK 

slechts een beperkt en degelijk 

beargumenteerd verschil tussen 

vastleggingen en betalingen te 

aanvaarden; 

Or. en 
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Amendement  140 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 16 bis. onderstreept het strategische 

belang van grootschalige 

infrastructuurprojecten, namelijk de 

internationale thermonucleaire 

experimentele reactor (ITER), de 

European Geostationary Navigation 

Overlay Service (Egnos), het wereldwijd 

satellietnavigatiesysteem (Galileo), het 

programma voor aardobservatie 

(Copernicus) en de toekomstige 

satellietcommunicatie voor de overheid 

(Govsatcom) voor het 

concurrentievermogen, de veiligheid en de 

politieke invloed van de EU in de 

toekomst; wijst erop dat de financiering 

van deze grootschalige projecten door de 

EU-begroting moet zijn gewaarborgd, 

maar tegelijkertijd duidelijk moet worden 

afgebakend, om ervoor te zorgen dat 

eventuele kostenoverschrijdingen op dit 

gebied niet ten koste gaan van de 

financiering en de succesvolle uitvoering 

van ander EU-beleid, zoals in sommige 

individuele gevallen in het vorige MFK is 

gebleken; herinnert eraan dat hiertoe het 

maximumbedrag voor deze projecten 

momenteel is vastgelegd in de MFK-

verordening, en dringt aan op soortgelijke 

bepalingen in de nieuwe verordening; 

Or. en 

 

Amendement  141 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Ontwerp-interimverslag 
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Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 16 bis. beklemtoont dat de instrumenten 

van de Unie de sociale inclusie en 

integratie van derdelanders in de 

arbeidsmarkt beter moeten aanpakken; 

vraagt daarom betere synergieën tussen 

de fondsen van de Unie en passende 

middelen; beklemtoont dat het belangrijk 

is de specifieke stedelijke en lokale 

uitdagingen van de migratie aan te 

pakken, onder meer door de toegang tot 

financiering te vergemakkelijken voor 

steden, lokale en regionale autoriteiten, 

sociale partners, sociaal-economische 

actoren en maatschappelijke organisaties 

die op dit gebied projecten ontwikkelen en 

uitvoeren; 

Or. en 

 

Amendement  142 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 17 bis. verwacht dat de maxima voor 

vastleggingen en betalingen zodanig 

worden vastgesteld dat ze de gevraagde 

bedragen en passende 

uitvoeringsprofielen per programma 

weergeven, waarbij in voldoende marges 

voor aanpassingen aan toekomstige 

behoeften wordt voorzien; is voorts van 

mening dat bij de vaststelling van het 

totale maximum voor betalingen rekening 

moet worden gehouden met het nooit 

eerder geziene niveau van openstaande 

verplichtingen op het einde van 2020 dat 

in het kader van het volgende MFK moet 

worden weggewerkt en dat voortdurend 

toeneemt door grote vertragingen in de 



 

PE628.655v01-00 84/130 AM\1165498NL.docx 

NL 

tenuitvoerlegging; 

Or. en 

 

Amendement  143 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerp-interimverslag 

Punt A – tweede ondertitel 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

Tussentijdse herziening  Tussentijdse evaluatie  

Or. en 

 

Amendement  144 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 18 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

18. onderstreept dat het van belang is de 

tussentijdse herziening van het MFK 

te handhaven, waarbij wordt 

voortgebouwd op het positieve 

precedent dat in het huidige kader is 

gecreëerd, en dringt aan op het 

volgende: 

Schrappen 

i. een verplichte en wettelijk bindende 

tussentijdse evaluatie na de 

herziening van de werking van het 

MFK; 

 

ii. het betreffende voorstel van de 

Commissie dient dusdanig tijdig te 

worden gepresenteerd dat het 

volgende Europees Parlement en de 

volgende Commissie in staat zijn een 

betekenisvolle aanpassing van het 

MFK 2021-2027 uit te voeren, in elk 

geval vóór 1 januari 2023; 

 

iii. deze herziening mag geen verlaging 

inhouden van eerder aan de lidstaten 
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toegewezen bedragen. 

Or. en 

 

Amendement  145 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 18 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

18. onderstreept dat het van belang is 

de tussentijdse herziening van het MFK te 

handhaven, waarbij wordt voortgebouwd 

op het positieve precedent dat in het 

huidige kader is gecreëerd, en dringt aan 

op het volgende: 

18. onderstreept dat het van belang is 

de tussentijdse herziening van het MFK te 

handhaven, waarbij wordt voortgebouwd 

op het positieve precedent dat in het 

huidige kader is gecreëerd, en dringt aan 

op het volgende: 

i. een verplichte en wettelijk bindende 

tussentijdse evaluatie na de herziening 

van de werking van het MFK; 

i. een verplichte en wettelijk 

bindende tussentijdse evaluatie na de 

herziening van de werking van het MFK 

met oog voor de genderproblematiek; 

ii. het betreffende voorstel van de 

Commissie dient dusdanig tijdig te 

worden gepresenteerd dat het volgende 

Europees Parlement en de volgende 

Commissie in staat zijn een 

betekenisvolle aanpassing van het 

MFK 2021-2027 uit te voeren, in elk 

geval vóór 1 januari 2023; 

ii. het betreffende voorstel van de 

Commissie dient dusdanig tijdig te worden 

gepresenteerd dat het volgende Europees 

Parlement en de volgende Commissie in 

staat zijn een betekenisvolle aanpassing 

van het MFK 2021-2027 uit te voeren, in 

elk geval vóór 1 januari 2023; 

iii. deze herziening mag geen verlaging 

inhouden van eerder aan de lidstaten 

toegewezen bedragen. 

iii. een grondige herziening waarbij 

geen enkele mogelijkheid wordt 

uitgesloten, ook niet de mogelijkheid om 

de MFK-maxima te herzien;  

 iv. de herziening moet worden vastgesteld 

op basis van een gekwalificeerde 

meerderheid van stemmen in de Raad met 

toepassing van de passerellebepaling in 

artikel 312, lid 2, VWEU. 

Or. en 

 

Amendement  146 

Tamás Deutsch 
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Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 18 – punt i 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

i. een verplichte en wettelijk bindende 

tussentijdse evaluatie na de herziening 

van de werking van het MFK; 

i. een vrijwillige tussentijdse evaluatie 

na de herziening van de werking van 

het MFK; 

Or. en 

 

Amendement  147 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 18 – punt i 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

i. een verplichte en wettelijk 

bindende tussentijdse evaluatie na de 

herziening van de werking van het MFK; 

i. een verplichte en wettelijk 

bindende tussentijdse evaluatie na de 

herziening, met oog voor de 

gendermainstreaming, van de werking van 

het MFK; 

Or. en 

 

Amendement  148 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 18 – punt ii 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

ii. het betreffende voorstel van de 

Commissie dient dusdanig tijdig te worden 

gepresenteerd dat het volgende Europees 

Parlement en de volgende Commissie in 

staat zijn een betekenisvolle aanpassing 

van het MFK 2021-2027 uit te voeren, in 

elk geval vóór 1 januari 2023; 

ii. het betreffende voorstel van de 

Commissie dient dusdanig tijdig te worden 

gepresenteerd dat het volgende Europees 

Parlement en de volgende Commissie in 

staat zijn zo nodig een technische 

aanpassing van het MFK 2021-2027 uit te 

voeren, in elk geval vóór 1 januari 2023; 

Or. en 
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Amendement  149 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Thierry Cornillet, Louis Michel, 

Dominique Riquet, Pavel Telička, Anneli Jäätteenmäki, Jean Arthuis 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 18 – punt ii 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

iii. het betreffende voorstel van de 

Commissie dient dusdanig tijdig te worden 

gepresenteerd dat het volgende Europees 

Parlement en de volgende Commissie in 

staat zijn een betekenisvolle aanpassing 

van het MFK 2021-2027 uit te voeren, in 

elk geval vóór 1 januari 2023; 

ii. het betreffende voorstel van de 

Commissie dient dusdanig tijdig te worden 

gepresenteerd dat het volgende Europees 

Parlement en de volgende Commissie in 

staat zijn een betekenisvolle aanpassing 

van het MFK 2021-2027 uit te voeren, in 

elk geval vóór 1 januari 2024; 

Or. en 

Motivering 

 

Het voorstel van de Commissie betreffende een tussentijdse herziening van het MFK moet 

stoelen op de evaluaties van de programma's. Het tijdschema voor het voorstel van de 

Commissie moet dus worden afgestemd op dat van de programma's. 

 

Amendement  150 

José Manuel Fernandes 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 19 – inleidende formule 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

19. is verheugd over de voorstellen van 

de Commissie inzake flexibiliteit als een 

goede basis voor de onderhandelingen; is 

nadrukkelijk voorstander van de duidelijke 

bepaling dat zowel de vastleggings- als de 

betalingskredieten die het resultaat zijn van 

de mobilisering van speciale instrumenten, 

in de begroting moeten worden meegeteld 

naast en bovenop de desbetreffende MFK-

maxima, en dat alle beperkingen voor de 

overkoepelende marge voor betalingen 

verwijderd moeten worden; dringt aan op 

de invoering van een aantal aanvullende 

19. is verheugd over de voorstellen van 

de Commissie inzake flexibiliteit als een 

goede basis voor de onderhandelingen; 

gaat akkoord met de globale structuur van 

de flexibiliteitsmechanismen in het MFK 

2021-2027; beklemtoont dat de speciale 

instrumenten verschillende doelstellingen 

hebben en tegemoetkomen aan 

verschillende behoeften en is gekant tegen 

elke poging om ze samen te voegen; is 

nadrukkelijk voorstander van de duidelijke 

bepaling dat zowel de vastleggings- als de 

betalingskredieten die het resultaat zijn van 
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verbeteringen, met inbegrip van: de mobilisering van speciale instrumenten, 

in de begroting moeten worden meegeteld 

naast en bovenop de desbetreffende MFK-

maxima, en dat alle beperkingen voor de 

overkoepelende marge voor betalingen 

verwijderd moeten worden; dringt aan op 

de invoering van een aantal aanvullende 

verbeteringen, met inbegrip van: 

Or. en 

 

Amendement  151 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 19 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

19. is verheugd over de voorstellen van 

de Commissie inzake flexibiliteit als een 

goede basis voor de onderhandelingen; is 

nadrukkelijk voorstander van de duidelijke 

bepaling dat zowel de vastleggings- als de 

betalingskredieten die het resultaat zijn van 

de mobilisering van speciale instrumenten, 

in de begroting moeten worden meegeteld 

naast en bovenop de desbetreffende MFK-

maxima, en dat alle beperkingen voor de 

overkoepelende marge voor betalingen 

verwijderd moeten worden; dringt aan op 

de invoering van een aantal aanvullende 

verbeteringen, met inbegrip van: 

19. is verheugd over de voorstellen van 

de Commissie inzake flexibiliteit als een 

goede basis voor de onderhandelingen; is 

nadrukkelijk voorstander van de duidelijke 

bepaling dat zowel de vastleggings- als de 

betalingskredieten die het resultaat zijn van 

de mobilisering van speciale instrumenten, 

in de begroting moeten worden meegeteld 

naast en bovenop de desbetreffende MFK-

maxima, en dat alle beperkingen voor de 

overkoepelende marge voor betalingen 

verwijderd moeten worden; dringt aan op 

de invoering van een aantal aanvullende 

verbeteringen, met inbegrip van: 

i. de aanvulling van de reserve van 

de Unie met een bedrag gelijk aan de 

ontvangsten uit boetes en dwangsommen; 

 

ii. het onmiddellijk opnieuw inzetten 

van vrijmakingen van het jaar n-2, met 

inbegrip van de vastleggingen in het 

kader van het huidige MFK; 

 

iii. het ter beschikking stellen van de 

vervallen bedragen van de speciale 

instrumenten ten behoeve van alle speciale 

instrumenten, en niet alleen het 

flexibiliteitsinstrument; 

iii. het ter beschikking stellen van de 

vervallen bedragen van de speciale 

instrumenten ten behoeve van alle speciale 

instrumenten, en niet alleen het 

flexibiliteitsinstrument; 

iv. een hogere toewijzing van iv. een hogere toewijzing van 



 

AM\1165498NL.docx 89/130 PE628.655v01-00 

 NL 

middelen aan het flexibiliteitsinstrument, 

de reserve voor noodhulp, het EU-

Solidariteitsfonds en de marge voor 

onvoorziene uitgaven, de laatste zonder 

verplichte compensatie. 

middelen aan het flexibiliteitsinstrument, 

de reserve voor noodhulp en het EU-

Solidariteitsfonds; 

 iv bis. de overdracht van niet-gebruikte 

vastleggingen en betalingen van het 

huidige naar het volgende MFK. 

Or. en 

 

Amendement  152 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 19 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

19. is verheugd over de voorstellen van 

de Commissie inzake flexibiliteit als een 

goede basis voor de onderhandelingen; is 

nadrukkelijk voorstander van de duidelijke 

bepaling dat zowel de vastleggings- als de 

betalingskredieten die het resultaat zijn van 

de mobilisering van speciale instrumenten, 

in de begroting moeten worden meegeteld 

naast en bovenop de desbetreffende MFK-

maxima, en dat alle beperkingen voor de 

overkoepelende marge voor betalingen 

verwijderd moeten worden; dringt aan op 

de invoering van een aantal aanvullende 

verbeteringen, met inbegrip van: 

19. is verheugd over de voorstellen van 

de Commissie inzake flexibiliteit als een 

goede basis voor de onderhandelingen; is 

nadrukkelijk voorstander van de duidelijke 

bepaling dat zowel de vastleggings- als de 

betalingskredieten die het resultaat zijn van 

de mobilisering van speciale instrumenten, 

in de begroting moeten worden meegeteld 

naast en bovenop de desbetreffende MFK-

maxima, en dat alle beperkingen voor de 

overkoepelende marge voor betalingen 

verwijderd moeten worden; dringt aan op 

de invoering van een aantal aanvullende 

verbeteringen, met inbegrip van: 

i. de aanvulling van de reserve 

van de Unie met een bedrag gelijk aan de 

ontvangsten uit boetes en dwangsommen; 

 

ii. het onmiddellijk opnieuw 

inzetten van vrijmakingen van het jaar n-

2, met inbegrip van de vastleggingen in 

het kader van het huidige MFK; 

 

iii. het ter beschikking stellen van 

de vervallen bedragen van de speciale 

instrumenten ten behoeve van alle speciale 

instrumenten, en niet alleen het 

flexibiliteitsinstrument; 

iii. het ter beschikking stellen van de 

vervallen bedragen van de speciale 

instrumenten ten behoeve van alle speciale 

instrumenten, en niet alleen het 

flexibiliteitsinstrument; 

iv. een hogere toewijzing van iv. een toereikende toewijzing van 
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middelen aan het flexibiliteitsinstrument, 

de reserve voor noodhulp, het EU-

Solidariteitsfonds en de marge voor 

onvoorziene uitgaven, de laatste zonder 

verplichte compensatie. 

middelen aan de EU-27 op het niveau van 

de begroting 2014-2020 in reële termen 

voor het flexibiliteitsinstrument, de reserve 

voor noodhulp, het EU-Solidariteitsfonds; 

Or. en 

 

Amendement  153 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 20 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

20. onderstreept dat de duur van het 

MFK geleidelijk moet evolueren in de 

richting van een periode van vijf plus vijf 

jaar in combinatie met een verplichte 

tussentijdse herziening; erkent dat het 

volgende MFK moet worden vastgesteld 

voor een periode van zeven jaar als 

overgangsoplossing die nog één keer 

toegepast moet worden; verwacht dat de 

methoden voor de uitvoering van een 

financieel kader van vijf plus vijf jaar bij 

de tussentijdse herziening van het 

MFK 2021-2027 zullen worden 

goedgekeurd; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  154 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 20 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

20. onderstreept dat de duur van het 

MFK geleidelijk moet evolueren in de 

richting van een periode van vijf plus vijf 

jaar in combinatie met een verplichte 

20. onderstreept dat de duur van het 

MFK moet worden vastgesteld voor een 

periode van zeven jaar om te zorgen voor 

de nodige stabiliteit van investeringen in 



 

AM\1165498NL.docx 91/130 PE628.655v01-00 

 NL 

tussentijdse herziening; erkent dat het 

volgende MFK moet worden vastgesteld 

voor een periode van zeven jaar als 

overgangsoplossing die nog één keer 

toegepast moet worden; verwacht dat de 

methoden voor de uitvoering van een 

financieel kader van vijf plus vijf jaar bij 

de tussentijdse herziening van het 

MFK 2021-2027 zullen worden 

goedgekeurd; 

meerjarige begrotingsprogramma's; 

Or. en 

 

Amendement  155 

José Manuel Fernandes 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 20 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

20. onderstreept dat de duur van het 

MFK geleidelijk moet evolueren in de 

richting van een periode van vijf plus vijf 

jaar in combinatie met een verplichte 

tussentijdse herziening; erkent dat het 

volgende MFK moet worden vastgesteld 

voor een periode van zeven jaar als 

overgangsoplossing die nog één keer 

toegepast moet worden; verwacht dat de 

methoden voor de uitvoering van een 

financieel kader van vijf plus vijf jaar bij 

de tussentijdse herziening van het 

MFK 2021-2027 zullen worden 

goedgekeurd; 

20. erkent dat het volgende MFK moet 

worden vastgesteld voor een periode van 

zeven jaar, zoals voorgesteld door de 

Commissie; onderstreept echter dat de 

duur van het MFK geleidelijk moet 

evolueren in de richting van een periode 

van vijf plus vijf jaar in combinatie met 

een verplichte tussentijdse herziening, 

zodat het financieel kader verder wordt 

afgestemd op de politieke cyclus van het 

Europees Parlement en de Europese 

Commissie; verwacht dat de methoden 

voor de uitvoering van een financieel kader 

van vijf plus vijf jaar bij de tussentijdse 

herziening van het MFK 2021-2027 zullen 

worden goedgekeurd; 

Or. en 

 

Amendement  156 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerp-interimverslag 
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Paragraaf 20 bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 Goedkeuring van het MFK 

 20 bis. is van mening dat het 

unanimiteitsvereiste voor de vaststelling 

van de MFK-verordening het proces echt 

belemmert; verzoekt de Europese Raad in 

dit verband de passerellebepaling in 

artikel 312, lid 2, VWEU toe te passen om 

de vaststelling van de MFK-verordening 

bij gekwalificeerde meerderheid mogelijk 

te maken; herinnert er voorts aan dat ook 

de algemene passerelleclausule in artikel 

48, lid 7, VEU in werking kan worden 

gesteld, teneinde de gewone 

wetgevingsprocedure toe te passen; 

benadrukt dat een overstap naar 

stemming met gekwalificeerde 

meerderheid voor de vaststelling van de 

MFK-verordening in overeenstemming 

zou zijn met het besluitvormingsproces 

voor de goedkeuring van praktisch alle 

meerjarige EU-programma's en met de 

jaarlijkse procedure voor de goedkeuring 

van de EU-begroting; 

Or. en 

 

Amendement  157 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 21 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

21. is het eens met de algemene 

structuur van de door de Commissie 

voorgestelde zeven MFK-rubrieken, die 

grotendeels overeenkomt met het voorstel 

van het Parlement zelf; is van mening dat 

deze structuur voorziet in verhoogde 

transparantie en beter inzicht in de 

uitgaven van de EU, en tegelijkertijd de 

vereiste mate van flexibiliteit waarborgt; is 

21. is het eens met de algemene 

structuur van de door de Commissie 

voorgestelde zeven MFK-rubrieken, die 

grotendeels overeenkomt met het voorstel 

van het Parlement zelf; is van mening dat 

deze structuur voorziet in verhoogde 

transparantie en beter inzicht in de 

uitgaven van de EU, en tegelijkertijd de 

vereiste mate van flexibiliteit waarborgt; is 
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het voorts eens met de totstandbrenging 

van "programmaclusters" die naar 

verwachting tot aanzienlijke 

vereenvoudiging en rationalisering van de 

begrotingsstructuur van de EU zullen 

leiden alsook tot de duidelijke afstemming 

van deze structuur met de MFK-rubrieken; 

het voorts eens met de totstandbrenging 

van "programmaclusters" die naar 

verwachting tot aanzienlijke 

vereenvoudiging en rationalisering van de 

begrotingsstructuur van de EU zullen 

leiden alsook tot de duidelijke afstemming 

van deze structuur met de MFK-rubrieken; 

dringt er echter op aan het cohesiebeleid, 

wegens de belangrijke, op het Verdrag 

gebaseerde rol en de aparte wijze van 

tenuitvoerlegging ervan, in een 

afzonderlijke subrubriek te plaatsen, die 

het Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling, het Cohesiefonds en het 

gedeelte gedeeld beheer van het Europees 

Sociaal Fonds+ omvat; is van mening dat 

onder de afzonderlijke subrubriek voor 

het cohesiebeleid geen marge mag worden 

opgenomen; 

Or. en 

 

Amendement  158 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 21 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

21. is het eens met de algemene 

structuur van de door de Commissie 

voorgestelde zeven MFK-rubrieken, die 

grotendeels overeenkomt met het voorstel 

van het Parlement zelf; is van mening dat 

deze structuur voorziet in verhoogde 

transparantie en beter inzicht in de 

uitgaven van de EU, en tegelijkertijd de 

vereiste mate van flexibiliteit waarborgt; is 

het voorts eens met de totstandbrenging 

van "programmaclusters" die naar 

verwachting tot aanzienlijke 

vereenvoudiging en rationalisering van de 

begrotingsstructuur van de EU zullen 

leiden alsook tot de duidelijke afstemming 

van deze structuur met de MFK-rubrieken; 

21. neemt kennis van de algemene 

structuur van de door de Commissie 

voorgestelde zeven MFK-rubrieken, die 

over het algemeen genomen overeenkomt 

met het voorstel van het Parlement zelf; is 

van mening dat deze structuur voorziet in 

verhoogde transparantie en beter inzicht in 

de uitgaven van de EU, en tegelijkertijd de 

vereiste mate van flexibiliteit waarborgt; is 

het voorts eens met de totstandbrenging 

van "programmaclusters" die naar 

verwachting tot aanzienlijke 

vereenvoudiging en rationalisering van de 

begrotingsstructuur van de EU zullen 

leiden alsook tot de duidelijke afstemming 

van deze structuur met de MFK-rubrieken; 

herhaalt dat de subrubriek "economische, 
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sociale en territoriale samenhang" 

behouden moet blijven; 

Or. en 

 

Amendement  159 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 21 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

21. is het eens met de algemene structuur 

van de door de Commissie voorgestelde 

zeven MFK-rubrieken, die grotendeels 

overeenkomt met het voorstel van het 

Parlement zelf; is van mening dat deze 

structuur voorziet in verhoogde 

transparantie en beter inzicht in de 

uitgaven van de EU, en tegelijkertijd de 

vereiste mate van flexibiliteit waarborgt; is 

het voorts eens met de totstandbrenging 

van "programmaclusters" die naar 

verwachting tot aanzienlijke 

vereenvoudiging en rationalisering van de 

begrotingsstructuur van de EU zullen 

leiden alsook tot de duidelijke afstemming 

van deze structuur met de MFK-rubrieken;  

21. neemt kennis van de algemene 

structuur van de door de Commissie 

voorgestelde zeven MFK-rubrieken; is van 

mening dat deze structuur beter inzicht in 

de uitgaven van de EU verschaft; is het 

voorts eens met de totstandbrenging van 

"programmaclusters" die naar verwachting 

tot aanzienlijke vereenvoudiging en 

rationalisering van de begrotingsstructuur 

van de EU zullen leiden alsook tot de 

duidelijke afstemming van deze structuur 

met de MFK-rubrieken; 

Or. en 

 

Amendement  160 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 22 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

22. constateert dat de Commissie 

voorstelt het aantal EU-programma's met 

meer dan een derde te verminderen; 

behoudt zich het recht voor om, waar het 

22. constateert dat de Commissie 

voorstelt het aantal EU-programma's met 

meer dan een derde te verminderen; 

behoudt zich het recht voor om, waar het 



 

AM\1165498NL.docx 95/130 PE628.655v01-00 

 NL 

de behandeling van de desbetreffende 

sectorale wetgevingshandelingen betreft, 

het standpunt van het Parlement te bepalen 

met betrekking tot de structuur en 

samenstelling van de 37 nieuwe 

programma's; verwacht in elk geval dat de 

voorgestelde begrotingsnomenclatuur alle 

verschillende bestanddelen van alle 

programma's zal weerspiegelen, en wel 

zodanig dat de vereiste transparantie is 

gewaarborgd, alsook de mate van 

informatie die de begrotingsautoriteit nodig 

heeft om de jaarlijkse begroting vast te 

stellen; 

de behandeling van de desbetreffende 

sectorale wetgevingshandelingen betreft, 

het standpunt van het Parlement te bepalen 

met betrekking tot de structuur en 

samenstelling van de 37 nieuwe 

programma's; wijst er in dit verband 

nogmaals op dat in rubriek 6 

afzonderlijke, specifieke instrumenten 

voor het nabuurschaps- en 

ontwikkelingsbeleid behouden moeten 

blijven en verwacht in elk geval dat de 

voorgestelde begrotingsnomenclatuur alle 

verschillende bestanddelen van alle 

programma's zal weerspiegelen, en wel 

zodanig dat de vereiste transparantie is 

gewaarborgd, alsook de mate van 

informatie die de begrotingsautoriteit nodig 

heeft om de jaarlijkse begroting vast te 

stellen; 

Or. en 

 

Amendement  161 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 23 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

23. is verheugd over de voorgestelde 

opname van het Europees 

Ontwikkelingsfonds in de begroting van 

de Unie waarmee tegemoet wordt 

gekomen aan een reeds lang bestaande eis 

van het Parlement inzake niet-budgettaire 

instrumenten; herinnert eraan dat het 

beginsel van eenheid, dat bepaalt dat alle 

ontvangsten en uitgaven van de Unie in 

de begroting moeten worden opgenomen, 

een in het Verdrag opgenomen eis is 

alsook een democratische 

basisvoorwaarde; 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  162 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 23 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

23. is verheugd over de voorgestelde 

opname van het Europees 

Ontwikkelingsfonds in de begroting van de 

Unie waarmee tegemoet wordt gekomen 

aan een reeds lang bestaande eis van het 

Parlement inzake niet-budgettaire 

instrumenten; herinnert eraan dat het 

beginsel van eenheid, dat bepaalt dat alle 

ontvangsten en uitgaven van de Unie in de 

begroting moeten worden opgenomen, een 

in het Verdrag opgenomen eis is alsook een 

democratische basisvoorwaarde; 

23. wijst erop dat de voorgestelde 

opname van het Europees 

Ontwikkelingsfonds in de begroting van de 

Unie waarmee tegemoet wordt gekomen 

aan een reeds lang bestaande eis van het 

Parlement inzake niet-budgettaire 

instrumenten gepaard moet gaan met een 

evenredige verhoging van het MFK-

maximum; herinnert eraan dat het beginsel 

van eenheid, dat bepaalt dat alle 

ontvangsten en uitgaven van de Unie in de 

begroting moeten worden opgenomen, een 

in het Verdrag opgenomen eis is alsook een 

democratische basisvoorwaarde; 

Or. en 

 

Amendement  163 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 24 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

24. plaatst derhalve vraagtekens bij de 

logica en rechtvaardiging die ten 

grondslag liggen aan de invoering van 

instrumenten buiten de Uniebegroting om 

die de parlementaire controle van 

overheidsfinanciën en de transparantie 

van de besluitvormingsprocessen 

onmogelijk maakt; is van mening dat als 

gevolg van het instellen van dergelijke 

instrumenten het Parlement in zijn 

drievoudige bevoegdheid als wetgevings-, 

begrotings- en controleautoriteit wordt 

gepasseerd; 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  164 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 24 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

24. plaatst derhalve vraagtekens bij de 

logica en rechtvaardiging die ten grondslag 

liggen aan de invoering van instrumenten 

buiten de Uniebegroting om die de 

parlementaire controle van 

overheidsfinanciën en de transparantie van 

de besluitvormingsprocessen onmogelijk 

maakt; is van mening dat als gevolg van 

het instellen van dergelijke instrumenten 

het Parlement in zijn drievoudige 

bevoegdheid als wetgevings-, begrotings- 

en controleautoriteit wordt gepasseerd; 

24. plaatst derhalve vraagtekens bij de 

logica en rechtvaardiging die ten grondslag 

liggen aan de invoering van instrumenten 

buiten de Uniebegroting om die de 

parlementaire controle van 

overheidsfinanciën en de transparantie van 

de besluitvormingsprocessen onmogelijk 

zouden kunnen maken; is van mening dat 

als gevolg van het instellen van dergelijke 

instrumenten het Parlement in zijn 

drievoudige bevoegdheid als wetgevings-, 

begrotings- en controleautoriteit wordt 

gepasseerd en meent dat uitzonderingen 

uitsluitend in overweging mogen worden 

genomen als ze volledig transparant zijn, 

naar behoren worden gerechtvaardigd 

met een aantoonbare additionaliteit en 

toegevoegde waarde en als ze berusten op 

krachtige besluitvormingsprocedures en 

bepalingen inzake verantwoordingsplicht; 

Or. en 

 

Amendement  165 

José Manuel Fernandes 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 24 bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 24 bis. beklemtoont echter dat de opname 

van deze instrumenten in de begroting 

van de Unie niet mag leiden tot een 

verlaging van de financiering voor andere 

beleidsmaatregelen en programma's van 

de EU; onderstreept daarom dat het 
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algemene niveau van het komende MFK 

moet worden vastgesteld zonder rekening 

te houden met de toewijzing van 0,03 % 

van het bni van het EU dat overeenstemt 

met het Europees Ontwikkelingsfonds, die 

moet worden toegevoegd bovenop de 

overeengekomen maxima; 

Or. en 

 

Amendement  166 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 25 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

25. benadrukt dat de MFK-maxima 

geen belemmering mogen vormen voor de 

financiering van de beleidsdoelstellingen 

van de Unie via de begroting van de Unie; 

verwacht derhalve dat een opwaartse 

herziening van de MFK-plafonds zal zijn 

gewaarborgd op momenten dat dit nodig 

is voor de financiering van nieuwe 

beleidsdoelstellingen, zonder dat hierbij 

een beroep hoeft te worden gedaan op 

intergouvernementele 

financieringsmethoden;  

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  167 

Marco Valli 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 25 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

25. benadrukt dat de MFK-maxima 

geen belemmering mogen vormen voor de 

financiering van de beleidsdoelstellingen 

van de Unie via de begroting van de Unie; 

25. benadrukt dat de MFK-maxima 

geen belemmering mogen vormen voor de 

financiering van de beleidsdoelstellingen 

van de Unie via de begroting van de Unie; 
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verwacht derhalve dat een opwaartse 

herziening van de MFK-plafonds zal zijn 

gewaarborgd op momenten dat dit nodig is 

voor de financiering van nieuwe 

beleidsdoelstellingen, zonder dat hierbij 

een beroep hoeft te worden gedaan op 

intergouvernementele 

financieringsmethoden;  

verwacht derhalve dat een opwaartse 

herziening van de MFK-verdeling zal zijn 

gewaarborgd op momenten dat dit nodig is 

voor de financiering van nieuwe 

beleidsdoelstellingen;  

Or. en 

 

Amendement  168 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 26 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

Rechtsstaat Schrappen 

26. benadrukt het belang van het 

nieuwe sanctiemechanisme, dat inhoudt 

dat lidstaten die de in artikel 2 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

(VEU) verankerde waarden niet 

eerbiedigen, hiervan financiële gevolgen 

ondervinden; benadrukt echter dat de 

uiteindelijke begunstigden van de 

begroting van de Unie op geen enkele 

manier gestraft mogen worden voor door 

hun overheden begane schendingen van 

de rechtsstaat en 

grondrechten; onderstreept derhalve dat 

eventuele maatregelen de verplichting van 

overheidsinstanties tot het doen van 

betalingen aan uiteindelijke begunstigden 

of ontvangers, onverlet laten; 

 

Or. en 

 

Amendement  169 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 26 
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Ontwerp-interimverslag Amendement 

26. benadrukt het belang van het 

nieuwe sanctiemechanisme, dat inhoudt 

dat lidstaten die de in artikel 2 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

(VEU) verankerde waarden niet 

eerbiedigen, hiervan financiële gevolgen 

ondervinden; benadrukt echter dat de 

uiteindelijke begunstigden van de 

begroting van de Unie op geen enkele 

manier gestraft mogen worden voor door 

hun overheden begane schendingen van 

de rechtsstaat en grondrechten; 

onderstreept derhalve dat eventuele 

maatregelen de verplichting van 

overheidsinstanties of van lidstaten tot het 

doen van betalingen aan uiteindelijke 

begunstigden of ontvangers, onverlet 

laten; 

26. verzet zich tegen en betreurt iedere 

poging om politieke of economische 

voorwaarden voor EU-middelen te 

hanteren, zoals wordt bepaald in de 

nieuwe rubriek II; beschouwt dit als een 

nieuwe aanval tegen de Europese staten 

en hun vrijheid en onafhankelijkheid; 

Or. en 

 

Amendement  170 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 26 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

26. benadrukt het belang van het 

nieuwe sanctiemechanisme, dat inhoudt 

dat lidstaten die de in artikel 2 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

(VEU) verankerde waarden niet 

eerbiedigen, hiervan financiële gevolgen 

ondervinden; benadrukt echter dat de 

uiteindelijke begunstigden van de 

begroting van de Unie op geen enkele 

manier gestraft mogen worden voor door 

hun overheden begane schendingen van 

de rechtsstaat en 

grondrechten; onderstreept derhalve dat 

eventuele maatregelen de verplichting van 

overheidsinstanties tot het doen van 

26. benadrukt het belang van het 

nieuwe mechanisme, dat inhoudt dat 

lidstaten die de in artikel 2 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie (VEU) 

verankerde waarden niet eerbiedigen, 

hiervan financiële gevolgen ondervinden; 

merkt echter op dat het voorstel van de 

Commissie in dit verband juridisch 

onduidelijk en onvoorspelbaar is, en dus 

niet beantwoordt aan essentiële 

beginselen van de rechtsstaat; wijst erop 

dat er krachtens artikel 322 VWEU geen 

maatregelen kunnen worden genomen als 

ze niet rechtstreeks gekoppeld zijn aan het 

degelijk beheer van middelen die uit de 
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betalingen aan uiteindelijke begunstigden 

of ontvangers, onverlet laten; 

EU-begroting worden betaald, ook al is de 

eerbiediging van de rechtsstaat 

gegarandeerd; vreest dat met de 

voorgestelde procedure aan de Commissie 

discretionaire bevoegdheden zouden 

worden verleend die niet in de Verdragen 

zijn vastgesteld; beklemtoont dat er om 

machtswillekeur tegen te gaan en een 

gelijke behandeling van lidstaten en 

burgers te verzekeren voor elk besluit van 

de Commissie en de Raad inzake 

maatregelen of het gebrek daaraan 

objectieve, meetbare en passende criteria 

en nauwkeurige termijnen moeten worden 

vastgesteld; plaatst ernstige vraagtekens 

bij de voorgestelde toepassing van de 

stemprocedure met een zogenaamde 

omgekeerde gekwalificeerde meerderheid, 

die bedoeld was als een uitzondering op de 

normale stemprocedure, met name voor 

besluiten betreffende de 

buitensporigtekortprocedure, en wijst erop 

dat een voorafgaand politiek akkoord van 

de Europese Raad vereist was om deze 

methode toe te passen in andere gevallen 

(punt 81 van de conclusies van de 

Europese Raad van februari 2013); vreest 

dat de verplichting van een lidstaat om 

een programma of fonds uit te voeren dat 

gevolgen ondervindt van de nationale 

begrotingsmaatregelen mogelijk niet 

strookt met het subsidiariteits- en het 

evenredigheidsbeginsel; 

Or. en 

 

Amendement  171 

Janusz Lewandowski, Michał Boni 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 26 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

26. benadrukt het belang van het 

nieuwe sanctiemechanisme, dat inhoudt dat 

lidstaten die de in artikel 2 van het Verdrag 

26. benadrukt het belang van het 

nieuwe sanctiemechanisme, dat inhoudt dat 

lidstaten die de in artikel 2 van het Verdrag 
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betreffende de Europese Unie (VEU) 

verankerde waarden niet eerbiedigen, 

hiervan financiële gevolgen ondervinden; 

benadrukt echter dat de uiteindelijke 

begunstigden van de begroting van de Unie 

op geen enkele manier gestraft mogen 

worden voor door hun overheden begane 

schendingen van de rechtsstaat en 

grondrechten; onderstreept derhalve dat 

eventuele maatregelen de verplichting van 

overheidsinstanties tot het doen van 

betalingen aan uiteindelijke begunstigden 

of ontvangers, onverlet laten; 

betreffende de Europese Unie (VEU) 

verankerde waarden niet eerbiedigen, 

hiervan financiële gevolgen ondervinden; 

benadrukt echter dat de uiteindelijke 

begunstigden van de begroting van de Unie 

op geen enkele manier gestraft mogen 

worden voor door hun overheden begane 

schendingen van de rechtsstaat en 

grondrechten; onderstreept derhalve dat 

eventuele maatregelen de verplichting van 

overheidsinstanties tot het doen van 

betalingen aan uiteindelijke begunstigden 

of ontvangers, onverlet laten; onderstreept 

het belang van een intern Europees fonds 

voor democratie, maar is van mening dat 

de financiering ervan niet ten koste van 

het cohesiebeleid en andere programma's 

mag gebeuren; beklemtoont dat het 

beginsel van centraal beheer moet worden 

toegepast om de doelstellingen van het 

fonds te verwezenlijken; 

Or. en 

Amendement  172 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 26 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

26. benadrukt het belang van het 

nieuwe sanctiemechanisme, dat inhoudt dat 

lidstaten die de in artikel 2 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie (VEU) 

verankerde waarden niet eerbiedigen, 

hiervan financiële gevolgen ondervinden; 

benadrukt echter dat de uiteindelijke 

begunstigden van de begroting van de Unie 

op geen enkele manier gestraft mogen 

worden voor door hun overheden begane 

schendingen van de rechtsstaat en 

grondrechten; onderstreept derhalve dat 

eventuele maatregelen de verplichting van 

overheidsinstanties tot het doen van 

betalingen aan uiteindelijke begunstigden 

26. benadrukt het belang van het 

nieuwe sanctiemechanisme, dat inhoudt dat 

lidstaten die de in artikel 2 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie (VEU) 

verankerde waarden niet eerbiedigen, 

hiervan financiële gevolgen ondervinden 

die worden vastgesteld volgens de gewone 

wetgevingsprocedure; benadrukt echter dat 

de uiteindelijke begunstigden van de 

begroting van de Unie op geen enkele 

manier gestraft mogen worden voor door 

hun overheden begane schendingen van de 

rechtsstaat en grondrechten; onderstreept 

derhalve dat eventuele maatregelen de 

verplichting van overheidsinstanties tot het 
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of ontvangers, onverlet laten; doen van betalingen aan uiteindelijke 

begunstigden of ontvangers, onverlet laten; 

Or. en 

 

Amendement  173 

José Manuel Fernandes 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 26 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

26. benadrukt het belang van het 

nieuwe sanctiemechanisme, dat inhoudt 

dat lidstaten die de in artikel 2 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

(VEU) verankerde waarden niet 

eerbiedigen, hiervan financiële gevolgen 

ondervinden; benadrukt echter dat de 

uiteindelijke begunstigden van de 

begroting van de Unie op geen enkele 

manier gestraft mogen worden voor door 

hun overheden begane schendingen van de 

rechtsstaat en grondrechten; onderstreept 

derhalve dat eventuele maatregelen de 

verplichting van overheidsinstanties tot het 

doen van betalingen aan uiteindelijke 

begunstigden of ontvangers, onverlet laten; 

26. benadrukt het belang van het 

nieuwe mechanisme, dat inhoudt dat 

lidstaten die de in artikel 2 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie (VEU) 

verankerde waarden niet eerbiedigen, 

hiervan financiële gevolgen ondervinden; 

benadrukt echter dat de uiteindelijke 

begunstigden van de begroting van de Unie 

op geen enkele manier gestraft mogen 

worden voor door hun overheden begane 

schendingen van de rechtsstaat en 

grondrechten; onderstreept derhalve dat 

eventuele maatregelen de verplichting van 

overheidsinstanties of van lidstaten tot het 

doen van betalingen aan uiteindelijke 

begunstigden of ontvangers, onverlet laten; 

Or. en 

 

Amendement  174 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 26 bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 26 bis.  herinnert eraan dat 

conditionaliteit kan leiden tot een betere 

werking van de EU-begroting maar 

beklemtoont dat de juiste vormen en 

maatregelen moeten worden gevonden; is 



 

PE628.655v01-00 104/130 AM\1165498NL.docx 

NL 

daarom van mening dat er een 

onderscheid moet worden gemaakt tussen 

endogene voorwaarden, die er mede voor 

zorgen dat de opdracht van het instrument 

wordt uitgevoerd, en exogene 

voorwaarden, die het toepassingsgebied 

verruimen en de oorspronkelijke opdracht 

van het instrument afzwakken; de 

exogene voorwaarden moeten zorgvuldig 

worden geanalyseerd, aangezien ze 

kunnen leiden tot slechtere prestaties ten 

aanzien van de oorspronkelijke 

doelstellingen van het instrument; 

Or. en 

 

Amendement  175 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Louis Michel, Dominique 

Riquet, Pavel Telička, Anneli Jäätteenmäki, Jean Arthuis 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 27 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

27. wijst erop dat gedetailleerde en 

doeltreffende herzieningsclausules in de 

individuele MFK-programma's en -

instrumenten dienen te worden opgenomen 

teneinde erop toe te zien dat hier 

betekenisvolle beoordelingen van worden 

uitgevoerd en dat het Parlement vervolgens 

volledig betrokken is bij alle beslissingen 

inzake de vereiste aanpassingen; 

27. wijst erop dat gedetailleerde en 

doeltreffende herzieningsclausules in de 

individuele MFK-programma's en -

instrumenten dienen te worden opgenomen 

teneinde erop toe te zien dat hier 

betekenisvolle beoordelingen van worden 

uitgevoerd en dat het Parlement vervolgens 

volledig betrokken is bij alle beslissingen 

inzake de vereiste aanpassingen; 

beklemtoont dat deze evaluaties moeten 

worden uitgevoerd zodra voldoende 

informatie over de uitvoering van de 

programma's beschikbaar is, doch 

uiterlijk drie jaar nadat met de uitvoering 

van de programma's is begonnen; 

Or. en 

Motivering 

 

Het voorstel van de Commissie betreffende een tussentijdse herziening van het MFK moet 

stoelen op de evaluaties van de programma's. Het tijdschema voor het voorstel van de 
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Commissie moet dus worden afgestemd op dat van de programma's. 

 

Amendement  176 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 27 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

27. wijst erop dat gedetailleerde en 

doeltreffende herzieningsclausules in de 

individuele MFK-programma's en -

instrumenten dienen te worden opgenomen 

teneinde erop toe te zien dat hier 

betekenisvolle beoordelingen van worden 

uitgevoerd en dat het Parlement vervolgens 

volledig betrokken is bij alle beslissingen 

inzake de vereiste aanpassingen; 

27. wijst erop dat gedetailleerde en 

doeltreffende herzieningsclausules, die niet 

kunnen leiden tot een verlaging van de 

eerder aan de lidstaten toegewezen 

bedragen, in de individuele MFK-

programma's en -instrumenten dienen te 

worden opgenomen teneinde erop toe te 

zien dat hier betekenisvolle beoordelingen 

van worden uitgevoerd en dat het 

Parlement vervolgens volledig betrokken is 

bij alle beslissingen inzake de vereiste 

aanpassingen; 

Or. en 

 

Amendement  177 

José Manuel Fernandes 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 29 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

29. verzoekt de Commissie om, naast 

de al ingediende wetgevingsvoorstellen, de 

relevante wetgevingsvoorstellen in te 

dienen die via de gewone 

wetgevingsprocedure moeten worden 

aangenomen; vraagt met name om een 

voorstel voor een verordening tot de 

oprichting van een energietransitiefonds; 

pleit voorts voor de invoering van een 

Europese kindergarantie in het kader van 

het ESF+, en een herziening van de 

verordening tot oprichting van het 

Solidariteitsfonds van de Europese Unie en 

van de verordening betreffende 

29. verzoekt de Commissie om, naast 

de al ingediende wetgevingsvoorstellen, de 

relevante wetgevingsvoorstellen in te 

dienen die via de gewone 

wetgevingsprocedure moeten worden 

aangenomen; vraagt met name om een 

voorstel voor een verordening tot de 

oprichting van een energietransitiefonds, 

een herziening van de verordening tot 

oprichting van het Solidariteitsfonds van de 

Europese Unie en van de verordening 

betreffende humanitaire hulp; is van 

mening dat een voorstel tot herziening van 

het Financieel Reglement dient te volgen 
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humanitaire hulp; is van mening dat een 

voorstel tot herziening van het Financieel 

Reglement dient te volgen indien dit 

noodzakelijk blijkt als gevolg van de 

MFK-onderhandelingen; 

indien dit noodzakelijk blijkt als gevolg 

van de MFK-onderhandelingen; 

Or. en 

 

Amendement  178 

Ingeborg Gräßle 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 29 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

29. verzoekt de Commissie om, naast 

de al ingediende wetgevingsvoorstellen, de 

relevante wetgevingsvoorstellen in te 

dienen die via de gewone 

wetgevingsprocedure moeten worden 

aangenomen; vraagt met name om een 

voorstel voor een verordening tot de 

oprichting van een energietransitiefonds; 

pleit voorts voor de invoering van een 

Europese kindergarantie in het kader van 

het ESF+, en een herziening van de 

verordening tot oprichting van het 

Solidariteitsfonds van de Europese Unie en 

van de verordening betreffende 

humanitaire hulp; is van mening dat een 

voorstel tot herziening van het Financieel 

Reglement dient te volgen indien dit 

noodzakelijk blijkt als gevolg van de 

MFK-onderhandelingen; 

29. verzoekt de Commissie om, naast 

de al ingediende wetgevingsvoorstellen, de 

relevante wetgevingsvoorstellen in te 

dienen die via de gewone 

wetgevingsprocedure moeten worden 

aangenomen; vraagt met name om een 

voorstel voor een verordening tot de 

oprichting van een energietransitiefonds; 

pleit voorts voor een herziening van de 

verordening tot oprichting van het 

Solidariteitsfonds van de Europese Unie en 

van de verordening betreffende 

humanitaire hulp; is van mening dat een 

voorstel tot herziening van het Financieel 

Reglement dient te volgen indien dit 

noodzakelijk blijkt als gevolg van de 

MFK-onderhandelingen; 

Or. en 

Motivering 

 

Kinderwelzijn is weliswaar een zeer belangrijk beleidsterrein, maar behoort uitsluitend tot de 

bevoegdheden van de lidstaten. De invoering van een kindergarantie op het niveau van de 

Unie zou, door het ontbreken van EU-bevoegdheden, een inbreuk vormen op de Verdragen. 

 

Amendement  179 

Eider Gardiazabal Rubial 
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Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 29 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

29. verzoekt de Commissie om, naast 

de al ingediende wetgevingsvoorstellen, de 

relevante wetgevingsvoorstellen in te 

dienen die via de gewone 

wetgevingsprocedure moeten worden 

aangenomen; vraagt met name om een 

voorstel voor een verordening tot de 

oprichting van een energietransitiefonds; 

pleit voorts voor de invoering van een 

Europese kindergarantie in het kader van 

het ESF+, en een herziening van de 

verordening tot oprichting van het 

Solidariteitsfonds van de Europese Unie en 

van de verordening betreffende 

humanitaire hulp; is van mening dat een 

voorstel tot herziening van het Financieel 

Reglement dient te volgen indien dit 

noodzakelijk blijkt als gevolg van de 

MFK-onderhandelingen; 

29. verzoekt de Commissie om, naast 

de al ingediende wetgevingsvoorstellen, de 

relevante wetgevingsvoorstellen in te 

dienen die via de gewone 

wetgevingsprocedure moeten worden 

aangenomen; vraagt met name om een 

voorstel voor een verordening tot de 

oprichting van een nieuw, rechtvaardig 

energietransitiefonds dat steun verleent 

voor de ontwikkeling van inclusieve en 

lokale maatregelen voor een 

rechtvaardige transitie naar een 

koolstofarme economie in steenkool- en 

koolstofafhankelijke sectoren en 

gemeenschappen; pleit voorts voor de 

invoering van een Europese kindergarantie 

in het kader van het ESF+, en een 

herziening van de verordening tot 

oprichting van het Solidariteitsfonds van de 

Europese Unie; is van mening dat een 

voorstel tot herziening van het Financieel 

Reglement dient te volgen indien dit 

noodzakelijk blijkt als gevolg van de 

MFK-onderhandelingen; 

Or. en 

 

Amendement  180 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 29 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

29. verzoekt de Commissie om, naast 

de al ingediende wetgevingsvoorstellen, de 

relevante wetgevingsvoorstellen in te 

dienen die via de gewone 

wetgevingsprocedure moeten worden 

aangenomen; vraagt met name om een 

29. verzoekt de Commissie om, naast 

de al ingediende wetgevingsvoorstellen, de 

relevante wetgevingsvoorstellen in te 

dienen die via de gewone 

wetgevingsprocedure moeten worden 

aangenomen; vraagt met name om een 
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voorstel voor een verordening tot de 

oprichting van een energietransitiefonds; 

pleit voorts voor de invoering van een 

Europese kindergarantie in het kader van 

het ESF+, en een herziening van de 

verordening tot oprichting van het 

Solidariteitsfonds van de Europese Unie en 

van de verordening betreffende 

humanitaire hulp; is van mening dat een 

voorstel tot herziening van het Financieel 

Reglement dient te volgen indien dit 

noodzakelijk blijkt als gevolg van de 

MFK-onderhandelingen; 

voorstel voor een verordening tot de 

oprichting van een energietransitiefonds; 

steunt voorts de invoering van een 

Europese kindergarantie in het kader van 

het ESF+, samen met andere maatregelen 

in de EU en bij het externe optreden van 

de EU waarmee kinderarmoede wordt 

aangepakt, en een herziening van de 

verordening tot oprichting van het 

Solidariteitsfonds van de Europese Unie en 

van de verordening betreffende 

humanitaire hulp; is van mening dat een 

voorstel tot herziening van het Financieel 

Reglement dient te volgen indien dit 

noodzakelijk blijkt als gevolg van de 

MFK-onderhandelingen; 

Or. en 

 

Amendement  181 

Gérard Deprez, Louis Michel, Dominique Riquet, Pavel Telička, Anneli Jäätteenmäki 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 29 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

29. verzoekt de Commissie om, naast 

de al ingediende wetgevingsvoorstellen, de 

relevante wetgevingsvoorstellen in te 

dienen die via de gewone 

wetgevingsprocedure moeten worden 

aangenomen; vraagt met name om een 

voorstel voor een verordening tot de 

oprichting van een energietransitiefonds; 

pleit voorts voor de invoering van een 

Europese kindergarantie in het kader van 

het ESF+, en een herziening van de 

verordening tot oprichting van het 

Solidariteitsfonds van de Europese Unie en 

van de verordening betreffende 

humanitaire hulp; is van mening dat een 

voorstel tot herziening van het Financieel 

Reglement dient te volgen indien dit 

noodzakelijk blijkt als gevolg van de 

MFK-onderhandelingen; 

29. verzoekt de Commissie om, naast 

de al ingediende wetgevingsvoorstellen, de 

relevante wetgevingsvoorstellen in te 

dienen die via de gewone 

wetgevingsprocedure moeten worden 

aangenomen; vraagt met name om een 

voorstel voor een verordening tot de 

oprichting van een energietransitiefonds; 

pleit voorts voor de invoering van een 

Europese kindergarantie in het kader van 

het ESF+, de invoering van het intern 

Europees fonds voor democratie, en een 

herziening van de verordening tot 

oprichting van het Solidariteitsfonds van de 

Europese Unie en van de verordening 

betreffende humanitaire hulp; is van 

mening dat een voorstel tot herziening van 

het Financieel Reglement dient te volgen 

indien dit noodzakelijk blijkt als gevolg 
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van de MFK-onderhandelingen; 

Or. en 

Motivering 

 

Paragraaf 96 van de resolutie betreffende het volgende MFK: voorbereiding van het 

standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020, "beveelt aan 

een door de Commissie te beheren intern Europees fonds voor democratie op te zetten voor 

meer steun aan maatschappelijke organisaties en ngo's die werken op het gebied van 

democratie en mensenrechten" is niet weergegeven in het interimverslag. We stellen voor om 

dit nieuwe fonds op te nemen onder het hoofdstuk Justitie, rechten en waarden onder een 

nieuwe rubriek 7. 

 

Amendement  182 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 29 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

29. verzoekt de Commissie om, naast 

de al ingediende wetgevingsvoorstellen, de 

relevante wetgevingsvoorstellen in te 

dienen die via de gewone 

wetgevingsprocedure moeten worden 

aangenomen; vraagt met name om een 

voorstel voor een verordening tot de 

oprichting van een energietransitiefonds; 

pleit voorts voor de invoering van een 

Europese kindergarantie in het kader van 

het ESF+, en een herziening van de 

verordening tot oprichting van het 

Solidariteitsfonds van de Europese Unie en 

van de verordening betreffende 

humanitaire hulp; is van mening dat een 

voorstel tot herziening van het Financieel 

Reglement dient te volgen indien dit 

noodzakelijk blijkt als gevolg van de MFK-

onderhandelingen; 

29. verzoekt de Commissie om, naast 

de al ingediende wetgevingsvoorstellen, de 

relevante wetgevingsvoorstellen in te 

dienen die via de gewone 

wetgevingsprocedure moeten worden 

aangenomen; vraagt met name om een 

voorstel voor een verordening tot de 

oprichting van een energietransitiefonds; 

pleit voorts voor de invoering van een 

Europese kindergarantie in het kader van 

het ESF+, en een herziening van de 

verordening tot oprichting van het 

Solidariteitsfonds van de Europese Unie en 

van de verordening betreffende 

humanitaire hulp; 

Or. en 

 

Amendement  183 

Jordi Solé, Helga Trüpel 
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namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 30 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

30. benadrukt dat het huidige stelsel 

van eigen middelen uiterst complex, 

onbillijk en ondoorzichtig is; pleit derhalve 

nogmaals voor een vereenvoudigd stelsel 

dat voor de EU-burgers beter te begrijpen 

is;  

 

30. benadrukt dat het huidige stelsel 

van eigen middelen uiterst complex, 

onbillijk en ondoorzichtig en voor de 

burgers van de EU volstrekt onbegrijpelijk 
is; pleit derhalve nogmaals voor een 

vereenvoudigd stelsel dat voor de EU-

burgers beter te begrijpen is;  

Or. en 

 

Amendement  184 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 30 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

30. benadrukt dat het huidige stelsel 

van eigen middelen uiterst complex, 

onbillijk en ondoorzichtig is; pleit derhalve 

nogmaals voor een vereenvoudigd stelsel 

dat voor de EU-burgers beter te begrijpen 

is;  

30. benadrukt dat het huidige stelsel 

van eigen middelen uiterst complex, 

onbillijk en ondoorzichtig is; pleit derhalve 

nogmaals voor een vereenvoudigd stelsel 

dat voor de EU-burgers beter te begrijpen 

is en dat strookt met protocol 28 bij het 

VWEU; 

Or. en 

 

Amendement  185 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 30 bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 30 bis. merkt op dat de onderhandelingen 

over de EU-begroting werden beheerst 
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door de logica van de "juste retour" 

(evenredig rendement) die inhoudt dat er 

een eerlijk evenwicht moet zijn tussen de 

bijdragen en de ontvangsten van de 

lidstaten. In deze logica wordt echter geen 

rekening gehouden met herverdelingen 

binnen de EU die voortvloeien uit 

winstverschuiving tussen de lidstaten. Uit 

recent onderzoek van Gabriel Zucman 

blijkt dat de belastingontwijking via zes 

lidstaten leidt tot een verlies van 42,8 

miljard aan belastinginkomsten in de 

andere 22 lidstaten1. De netto 

betalingsbalanspositie van deze landen 

kan dus worden verrekend met de 

verliezen die zij toebrengen aan de 

belastinggrondslag van de andere 

lidstaten. 

 1http://gabriel-

zucman.eu/files/TWZ2018.pdf 

Or. en 

 

Amendement  186 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 31 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

31. is in dit opzicht verheugd over de 

op 2 mei 2018 goedgekeurde reeks 

voorstellen van de Commissie inzake een 

nieuw stelsel van eigen middelen en ziet 

dit als een belangrijke stap richting een 

ambitieuzere hervorming; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  187 

Marco Valli 

 

Ontwerp-interimverslag 

http://gabriel-zucman.eu/files/TWZ2018.pdf
http://gabriel-zucman.eu/files/TWZ2018.pdf
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Paragraaf 31 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

31. is in dit opzicht verheugd over de 

op 2 mei 2018 goedgekeurde reeks 

voorstellen van de Commissie inzake een 

nieuw stelsel van eigen middelen en ziet dit 

als een belangrijke stap richting een 

ambitieuzere hervorming; 

 

31. erkent dat de op 2 mei 2018 

goedgekeurde reeks voorstellen van de 

Commissie inzake een nieuw stelsel van 

eigen middelen een belangrijke stap 

richting een ambitieuzere hervorming 

kunnen zijn; herhaalt in dit verband dat 

het voorgestelde stelsel van eigen 

middelen de algehele fiscale lasten voor 

de belastingbetalers in de EU niet mag 

verzwaren en dat het moet leiden tot een 

evenredige vermindering van de bijdragen 

van de lidstaten aan de begroting van de 

EU; 

Or. en 

 

Amendement  188 

Gérard Deprez, Gerben-Jan Gerbrandy, Louis Michel, Dominique Riquet, Pavel 

Telička, Nils Torvalds, Jean Arthuis 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 31 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

31. is in dit opzicht verheugd over de 

op 2 mei 2018 goedgekeurde reeks 

voorstellen van de Commissie inzake een 

nieuw stelsel van eigen middelen en ziet dit 

als een belangrijke stap richting een 

ambitieuzere hervorming; 

31. is in dit opzicht verheugd over de 

op 2 mei 2018 goedgekeurde reeks 

voorstellen van de Commissie inzake een 

nieuw stelsel van eigen middelen en ziet dit 

als een belangrijke stap richting een 

ambitieuzere hervorming; verzoekt de 

Commissie rekening te houden met Advies 

nr. 5/2018 van de Europese Rekenkamer 

betreffende het voorstel van de Commissie 

inzake een nieuw stelsel van eigen 

middelen van de Europese Unie, waarin 

wordt onderstreept dat de berekeningen 

moeten worden verbeterd en dat het stelsel 

verder moet worden vereenvoudigd; 

Or. en 
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Amendement  189 

Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 31 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

31. is in dit opzicht verheugd over de 

op 2 mei 2018 goedgekeurde reeks 

voorstellen van de Commissie inzake een 

nieuw stelsel van eigen middelen en ziet dit 

als een belangrijke stap richting een 

ambitieuzere hervorming; 

31. is in dit opzicht verheugd over de 

op 2 mei 2018 goedgekeurde reeks 

voorstellen van de Commissie inzake een 

nieuw stelsel van eigen middelen en ziet dit 

als een eerste stap richting een 

ambitieuzere hervorming; 

Or. en 

 

Amendement  190 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 32 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

32. is voorstander van de voorgestelde 

modernisering van de bestaande eigen 

middelen, onder meer door: 

32. is voorstander van de voorgestelde 

modernisering van de bestaande eigen 

middelen, onder meer door: 

– de douanerechten als traditionele 

eigen middelen voor de EU ongewijzigd te 

laten, maar het percentage dat de lidstaten 

als "inningskosten" inhouden te verlagen; 

– de douanerechten als traditionele 

eigen middelen voor de EU ongewijzigd te 

laten; het is echter niet het goede moment 

voor de verlaging van het percentage dat 

de lidstaten als "inningskosten" inhouden; 

– de op de belasting over de 

toegevoegde waarde gebaseerde eigen 

middelen te vereenvoudigen door de 

introductie van een uniform 

afroepingspercentage zonder 

uitzonderingen; 

– de op de belasting over de toegevoegde 

waarde gebaseerde eigen middelen af te 

schaffen; 

– handhaving van de op het bni 

gebaseerde eigen middelen teneinde het 

aandeel hiervan in de EU-financiering tot 

minder dan 60 % te verlagen met behoud 

van de balancerende werking ervan; 

– verhoging van de op het bni 

gebaseerde eigen middelen met behoud van 

de balancerende werking ervan; 

Or. en 
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Amendement  191 

Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 32 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

32. is voorstander van de voorgestelde 

modernisering van de bestaande eigen 

middelen, onder meer door: 

32. is voorstander van de voorgestelde 

modernisering van de bestaande eigen 

middelen, onder meer door: 

– de douanerechten als traditionele 

eigen middelen voor de EU ongewijzigd te 

laten, maar het percentage dat de lidstaten 

als "inningskosten" inhouden te verlagen; 

– de douanerechten als traditionele 

eigen middelen voor de EU ongewijzigd te 

laten, maar alle door de lidstaten 

ingehouden "inningskosten" af te 

schaffen; 

– de op de belasting over de 

toegevoegde waarde gebaseerde eigen 

middelen te vereenvoudigen door de 

introductie van een uniform 

afroepingspercentage zonder 

uitzonderingen; 

– de op de belasting over de toegevoegde 

waarde gebaseerde eigen middelen te 

vereenvoudigen door de introductie van 

een uniform afroepingspercentage zonder 

uitzonderingen; 

– handhaving van de op het bni 

gebaseerde eigen middelen teneinde het 

aandeel hiervan in de EU-financiering tot 

minder dan 60 % te verlagen met behoud 

van de balancerende werking ervan;  

– handhaving van de op het bni 

gebaseerde eigen middelen teneinde het 

aandeel hiervan in de EU-financiering tot 

40 % te verlagen met behoud van de 

balancerende werking ervan;  

Or. en 

 

Amendement  192 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 32 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

32. is voorstander van de voorgestelde 

modernisering van de bestaande eigen 

middelen, onder meer door: 

32. is voorstander van de voorgestelde 

modernisering van de bestaande eigen 

middelen, onder meer door: 

– de douanerechten als traditionele 

eigen middelen voor de EU ongewijzigd te 

laten, maar het percentage dat de lidstaten 

als "inningskosten" inhouden te verlagen; 

– de douanerechten als traditionele 

eigen middelen voor de EU ongewijzigd te 

laten, maar het percentage dat de lidstaten 

als "inningskosten" inhouden te verlagen; 
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– de op de belasting over de 

toegevoegde waarde gebaseerde eigen 

middelen te vereenvoudigen door de 

introductie van een uniform 

afroepingspercentage zonder 

uitzonderingen; 

– de op de belasting over de toegevoegde 

waarde gebaseerde eigen middelen te 

vereenvoudigen door de introductie van 

een uniform afroepingspercentage voor 

goederen en diensten die in alle lidstaten 

met een standaardpercentage worden 

belast zonder uitzonderingen; 

– handhaving van de op het bni 

gebaseerde eigen middelen teneinde het 

aandeel hiervan in de EU-financiering tot 

minder dan 60 % te verlagen met behoud 

van de balancerende werking ervan; 

– handhaving van de op het bni 

gebaseerde eigen middelen teneinde het 

aandeel hiervan in de EU-financiering tot 

minder dan 60 % te verlagen met behoud 

van de balancerende werking ervan; 

Or. en 

 

Amendement  193 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 32 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

32. is voorstander van de voorgestelde 

modernisering van de bestaande eigen 

middelen, onder meer door: 

32. is voorstander van de voorgestelde 

modernisering van de bestaande eigen 

middelen, onder meer door: 

– de douanerechten als traditionele 

eigen middelen voor de EU ongewijzigd te 

laten, maar het percentage dat de lidstaten 

als "inningskosten" inhouden te verlagen; 

– de douanerechten als traditionele 

eigen middelen voor de EU ongewijzigd te 

laten, maar het percentage dat de lidstaten 

als "inningskosten" inhouden te verlagen 

en opnieuw het normale percentage, 

namelijk 10 %, te hanteren; 

– de op de belasting over de 

toegevoegde waarde gebaseerde eigen 

middelen te vereenvoudigen door de 

introductie van een uniform 

afroepingspercentage zonder 

uitzonderingen; 

– de op de belasting over de toegevoegde 

waarde gebaseerde eigen middelen te 

vereenvoudigen door de introductie van 

een uniform afroepingspercentage zonder 

uitzonderingen; 

– handhaving van de op het bni 

gebaseerde eigen middelen teneinde het 

aandeel hiervan in de EU-financiering tot 

minder dan 60 % te verlagen met behoud 

van de balancerende werking ervan; 

– handhaving van de op het bni 

gebaseerde eigen middelen teneinde het 

aandeel hiervan in de EU-financiering te 

verlagen met behoud van de balancerende 

werking ervan; 

Or. en 
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Amendement  194 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 32 bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 32 bis. herinnert echter aan zijn 

standpunt dat de invoering van nieuwe 

eigen middelen een tweeledig doel moet 

dienen, namelijk in de eerste plaats het 

aandeel van de op het bni gebaseerde 

bijdragen aanzienlijk verlagen (waarbij 

wordt gestreefd naar 40 %), wat 

besparingen voor de begrotingen van de 

lidstaten oplevert, en in de tweede plaats 

het mogelijk maken om in het kader van 

het MFK voor de periode na 2020 een 

hoger uitgavenpeil van de EU te 

financieren en daarbij ook de door de 

terugtrekking van het VK ontstane kloof 

te overbruggen; 

Or. en 

 

Amendement  195 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 33 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

33. is in dit kader positief gestemd 

over het voorstel van de Commissie om 

geleidelijk een pakket van nieuwe eigen 

middelen in te voeren dat, zonder de 

fiscale lasten te verzwaren voor de 

Europese burgers, zou overeenstemmen 

met twee strategische doelstellingen van 

de EU die een onmiskenbare en 

onvervangbare Europese meerwaarde 

bieden: 

Schrappen 
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– de goede werking, consolidatie en 

versterking van de interne markt, met 

name door toepassing van een 

gemeenschappelijke geconsolideerde 

heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting (CCCTB); 

 

– de strijd tegen de 

klimaatverandering en de versnelling van 

de energietransitie door maatregelen die 

onder meer betrekking hebben op een 

aandeel van de inkomsten van het 

emissiehandelssysteem en een bijdrage 

berekend op basis van de hoeveelheid 

niet-gerecyclede plastic verpakkingen; 

 

Or. en 

 

Amendement  196 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 33 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

33. is in dit kader positief gestemd over 

het voorstel van de Commissie om 

geleidelijk een pakket van nieuwe eigen 

middelen in te voeren dat, zonder de fiscale 

lasten te verzwaren voor de Europese 

burgers, zou overeenstemmen met twee 

strategische doelstellingen van de EU die 

een onmiskenbare en onvervangbare 

Europese meerwaarde bieden: 

33. is in dit kader positief gestemd over 

het voorstel van de Commissie om 

geleidelijk een pakket van nieuwe eigen 

middelen in te voeren dat, zonder de fiscale 

lasten te verzwaren voor de Europese 

burgers, zou overeenstemmen met twee 

strategische doelstellingen van de EU die 

een onmiskenbare en onvervangbare 

Europese meerwaarde bieden: 

– de goede werking, consolidatie en 

versterking van de interne markt, met name 

door toepassing van een 

gemeenschappelijke geconsolideerde 

heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting (CCCTB); 

– de goede werking, consolidatie en 

versterking van de interne markt, met name 

door toepassing van een 

gemeenschappelijke geconsolideerde 

heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting (CCCTB); merkt 

echter op dat de onderhandelingen over 

de CCCTB-richtlijn slechts langzaam 

vorderen; 

– de strijd tegen de 

klimaatverandering en de versnelling van 

de energietransitie door maatregelen die 

onder meer betrekking hebben op een 

– de strijd tegen de klimaatverandering 

en de versnelling van de energietransitie 

door maatregelen die onder meer 

betrekking hebben op een aandeel van de 
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aandeel van de inkomsten van het 

emissiehandelssysteem en een bijdrage 

berekend op basis van de hoeveelheid niet-

gerecyclede plastic verpakkingen; 

inkomsten van het emissiehandelssysteem 

en een bijdrage berekend op basis van de 

hoeveelheid niet-gerecyclede plastic 

verpakkingen; maakt zich echter zorgen 

over de billijkheid van beide voorstellen, 

aangezien ze een onevenredige last leggen 

op minder welvarende lidstaten; 

Or. en 

 

Amendement  197 

Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 33 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

33. is in dit kader positief gestemd over 

het voorstel van de Commissie om 

geleidelijk een pakket van nieuwe eigen 

middelen in te voeren dat, zonder de 

fiscale lasten te verzwaren voor de 

Europese burgers, zou overeenstemmen 

met twee strategische doelstellingen van de 

EU die een onmiskenbare en 

onvervangbare Europese meerwaarde 

bieden:  

33. vraagt in dit kader om de 

geprogrammeerde invoering van een 

pakket van nieuwe eigen middelen dat, 

zonder de fiscale lasten te verzwaren voor 

de Europese burgers, zou overeenstemmen 

met twee strategische doelstellingen van de 

EU die een onmiskenbare en 

onvervangbare Europese meerwaarde 

bieden: 

– de goede werking, consolidatie en 

versterking van de interne markt, met name 

door toepassing van een 

gemeenschappelijke geconsolideerde 

heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting (CCCTB); 

– de goede werking, consolidatie en 

versterking van de interne markt, met 

name door toepassing van een 

gemeenschappelijke geconsolideerde 

heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting (CCCTB) en het 

belasten van OTT-spelers die profiteren 

van de eengemaakte markt, vooral in de 

digitale sector; 

– de strijd tegen de 

klimaatverandering en de versnelling van 

de energietransitie door maatregelen die 

onder meer betrekking hebben op een 

aandeel van de inkomsten van het 

emissiehandelssysteem en een bijdrage 

berekend op basis van de hoeveelheid niet-

gerecyclede plastic verpakkingen; 

– de strijd tegen de klimaatverandering 

en de versnelling van de energietransitie 

door maatregelen die onder meer 

betrekking hebben op een aandeel van de 

inkomsten van het emissiehandelssysteem 

(ETS) en een bijdrage berekend op basis 

van de hoeveelheid niet-gerecyclede 

plastic verpakkingen;  

Or. en 
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Amendement  198 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 33 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

33. is in dit kader positief gestemd over 

het voorstel van de Commissie om 

geleidelijk een pakket van nieuwe eigen 

middelen in te voeren dat, zonder de 

fiscale lasten te verzwaren voor de 

Europese burgers, zou overeenstemmen 

met twee strategische doelstellingen van de 

EU die een onmiskenbare en 

onvervangbare Europese meerwaarde 

bieden:  

33. staat in dit kader volledig achter 

het voorstel van de Commissie om 

geleidelijk een pakket van nieuwe eigen 

middelen in te voeren dat zou 

overeenstemmen met twee strategische 

doelstellingen van de EU die een 

onmiskenbare en onvervangbare Europese 

meerwaarde bieden:  

– de goede werking, consolidatie en 

versterking van de interne markt, met name 

door toepassing van een 

gemeenschappelijke geconsolideerde 

heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting (CCCTB); 

– de goede werking, consolidatie en 

versterking van de interne markt, met 

name door toepassing van een 

gemeenschappelijke geconsolideerde 

heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting (CCCTB) als 

basis voor nieuwe eigen middelen door 

de vaststelling van een uniform 

heffingstarief op de ontvangsten uit de 

CCCTB; 

– de strijd tegen de 

klimaatverandering en de versnelling van 

de energietransitie door maatregelen die 

onder meer betrekking hebben op een 

aandeel van de inkomsten van het 

emissiehandelssysteem en een bijdrage 

berekend op basis van de hoeveelheid niet-

gerecyclede plastic verpakkingen; 

– de strijd tegen de 

klimaatverandering en de versnelling van 

de energietransitie door maatregelen die 

onder meer betrekking hebben op een 

aandeel van de inkomsten van het 

emissiehandelssysteem en een bijdrage 

berekend op basis van de hoeveelheid 

niet-gerecyclede plastic verpakkingen; 

 – de strijd voor de bescherming van 

het milieu via een bijdrage op basis van 

de hoeveelheid niet-gerecyclede plastic 

verpakkingen;  

Or. en 
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Amendement  199 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 34 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

34. vraagt om uitbreiding van de lijst 

van mogelijke nieuwe eigen middelen in 

de komende jaren, die onder meer een 

aandeel van digitale belasting beslaat, 

alsook om nader beraad over de invoering 

van een belasting op financiële 

transacties; 

34. stelt voor dat de Europese Unie, in 

plaats van de lijst van mogelijke nieuwe 

eigen middelen uit te breiden, moet 

overgaan tot de rationalisatie van haar 

buitensporige administratieve kosten, 

moet stoppen met alle verspilling, zoals de 

EDEO, en moet nagaan of sommige 

fondsen op nationaal niveau efficiënter 

kunnen worden beheerd, om zo volledige 

naleving van het subsidiariteitsbeginsel te 

garanderen; 

Or. en 

 

Amendement  200 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 34 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

34. vraagt om uitbreiding van de lijst 

van mogelijke nieuwe eigen middelen in de 

komende jaren, die onder meer een aandeel 

van digitale belasting beslaat, alsook om 

nader beraad over de invoering van een 

belasting op financiële transacties;  

34. vraagt om uitbreiding van de lijst van 

mogelijke nieuwe eigen middelen in 

de komende jaren, die onder meer een 

aandeel van digitale belasting beslaat; 

Or. en 

 

Amendement  201 

Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 34 
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Ontwerp-interimverslag Amendement 

34. vraagt om uitbreiding van de lijst 

van mogelijke nieuwe eigen middelen in de 

komende jaren, die onder meer een 

aandeel van digitale belasting beslaat, 

alsook om nader beraad over de invoering 

van een belasting op financiële transacties;  

34. vraagt om uitbreiding van de lijst 

van mogelijke nieuwe eigen middelen in de 

komende jaren, met onder meer  

 een belasting op financiële 

transacties op basis van eigen 

middelen, waarbij alle lidstaten 

toetreden tot het huidige stelsel dat 

wordt uitgevoerd in het kader van 

nauwere samenwerking, 

 en de invoering van een 

grenscorrectietaks voor koolstof als 

nieuwe eigenmiddelenbron voor de EU-

begroting, wat moet leiden tot een gelijk 

speelveld in de internationale handel en 

tot minder productieverplaatsingen 

doordat de kosten van de 

klimaatverandering geïnternaliseerd 

worden in de prijs van ingevoerde 

goederen; 

Or. en 

 

Amendement  202 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 34 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

34. vraagt om uitbreiding van de lijst 

van mogelijke nieuwe eigen middelen in 

de komende jaren, die onder meer een 

aandeel van digitale belasting beslaat, 

alsook om nader beraad over de invoering 

van een belasting op financiële transacties;  

34. eist de zo spoedig mogelijke 

uitbreiding van de lijst van nieuwe eigen 

middelen, die onder meer een aandeel van 

digitale belasting moet beslaan, en de 

invoering van een belasting op financiële 

transacties;  

Or. en 

 

Amendement  203 

Marian-Jean Marinescu, José Manuel Fernandes 
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Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 34 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

34. vraagt om uitbreiding van de lijst 

van mogelijke nieuwe eigen middelen in de 

komende jaren, die onder meer een aandeel 

van digitale belasting beslaat, alsook om 

nader beraad over de invoering van een 

belasting op financiële transacties;  

34. vraagt om uitbreiding van de lijst 

van mogelijke nieuwe eigen middelen in de 

komende jaren, die onder meer een aandeel 

van digitale belasting beslaat, om 

toepassing van het beginsel dat de 

gebruiker betaalt alsook om nader beraad 

over de invoering van een belasting op 

financiële transacties; 

Or. en 

 

Amendement  204 

André Elissen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

35. is groot voorstander van de 

afschaffing van alle kortingen en andere 

correctiemechanismen en is van mening 

dat deze in voorkomend geval binnen 

afzienbare tijd moeten worden 

uitgefaseerd; 

Schrappen 

 

Or. en 

 

Amendement  205 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 35 
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Ontwerp-interimverslag Amendement 

35. is groot voorstander van de 

afschaffing van alle kortingen en andere 

correctiemechanismen en is van mening 

dat deze in voorkomend geval binnen 

afzienbare tijd moeten worden 

uitgefaseerd; 

35. is groot voorstander van de 

afschaffing van alle kortingen en andere 

correctiemechanismen maar is gekant 

tegen de voorgestelde 

uitfaseringsperioden die niet zijn 

onderbouwd en waarbij de aandacht 

gericht blijft op de gebrekkige "juste 

retour"-aanpak zonder dat het beginsel 

van Europese toegevoegde waarde van het 

MFK wordt geëerbiedigd; dringt er 

daarom op aan dat alle 

correctiemechanismen worden afgeschaft 

met ingang van begin 2021; 

Or. en 

 

Amendement  206 

Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 35 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

35. is groot voorstander van de 

afschaffing van alle kortingen en andere 

correctiemechanismen en is van mening 

dat deze in voorkomend geval binnen 

afzienbare tijd moeten worden 

uitgefaseerd; 

35. dringt aan op de afschaffing van 

alle kortingen en andere 

correctiemechanismen; 

Or. en 

 

Amendement  207 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 35 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

35. is groot voorstander van de 

afschaffing van alle kortingen en andere 

35. is groot voorstander van de 

onmiddellijke afschaffing van alle 
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correctiemechanismen en is van mening 

dat deze in voorkomend geval binnen 

afzienbare tijd moeten worden 

uitgefaseerd; 

kortingen en andere correctiemechanismen 

bij de aanvang van het volgende MFK 

zonder dat er een uitfaseringsperiode in 

acht wordt genomen; 

Or. en 

 

Amendement  208 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 35 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

35. is groot voorstander van de 

afschaffing van alle kortingen en andere 

correctiemechanismen en is van mening 

dat deze in voorkomend geval binnen 

afzienbare tijd moeten worden 

uitgefaseerd; 

35. is groot voorstander van de 

afschaffing van alle kortingen en andere 

correctiemechanismen en herinnert er 

voorts aan dat door de brexit de Britse 

korting en de bijbehorende "kortingen op 

de korting" zullen verdwijnen; 

Or. en 

 

Amendement  209 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 36 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

36. dringt aan op de invoering van 

andere ontvangsten waarvan de 

toewijzing aan de EU-begroting zonder 

twijfel vaststaat:  

Schrappen 

 

– vergoedingen die betaald moeten 

worden voor de toepassing van 

mechanismen die in rechtstreeks verband 

met de EU staan, zoals het Etias-systeem; 

 

– door ondernemingen te betalen 

boetes voor het schenden van de 

Unievoorschriften of voor te late 
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betalingen van bijdragen;  

– seigniorage voor het financieren 

van een nieuw 

investeringsstabilisatiemechanisme; 

 

Or. en 

 

Amendement  210 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 36 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

36. dringt aan op de invoering van 

andere ontvangsten waarvan de 

toewijzing aan de EU-begroting zonder 

twijfel vaststaat: 

36. verwerpt de voorgestelde invoering 

van drie nieuwe eigen middelen van de 

EU op grond van het systeem voor de 

handel in emissierechten, de 

gemeenschappelijke geconsolideerde 

heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting en een nationale 

bijdrage die berust op de hoeveelheid niet-

gerecycled kunststof verpakkingsafval, en 

die uiteindelijk zullen leiden tot meer 

belastingen voor de ondernemingen en 

een hogere belastingdruk voor de burgers; 

– vergoedingen die betaald moeten 

worden voor de toepassing van 

mechanismen die in rechtstreeks verband 

met de EU staan, zoals het Etias-systeem; 

 

– door ondernemingen te betalen 

boetes voor het schenden van de 

Unievoorschriften of voor te late 

betalingen van bijdragen; 

 

– seigniorage voor het financieren 

van een nieuw 

investeringsstabilisatiemechanisme; 

 

Or. en 

 

Amendement  211 

Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti 
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Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 36 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

36. dringt aan op de invoering van 

andere ontvangsten waarvan de toewijzing 

aan de EU-begroting zonder twijfel 

vaststaat:  

36. dringt aan op de invoering van 

andere ontvangsten waarvan de toewijzing 

aan de EU-begroting zonder twijfel 

vaststaat:  

– vergoedingen die betaald moeten 

worden voor de toepassing van 

mechanismen die in rechtstreeks verband 

met de EU staan, zoals het Etias-systeem; 

– vergoedingen die betaald moeten 

worden voor de toepassing van 

mechanismen die in rechtstreeks verband 

met de EU staan, zoals het Etias-systeem; 

– door ondernemingen te betalen 

boetes voor het schenden van de 

Unievoorschriften of voor te late 

betalingen van bijdragen;  

– door ondernemingen te betalen boetes 

voor het schenden van de 

Unievoorschriften of voor te late 

betalingen van bijdragen;  

 – ontvangsten uit boetes die het gevolg 

zijn van uitspraken van het Hof van 

Justitie, onder meer boetes voor de 

lidstaten die voortvloeien uit zaken in 

verband met inbreuken die dienen voor 

het Hof, op voorwaarde dat deze 

ontvangsten niet worden afgetrokken van 

de bni-bijdrage; 

– seigniorage voor het financieren 

van een nieuw 

investeringsstabilisatiemechanisme; 

– seigniorage, in de vorm van 

bestemmingsontvangsten, voor het 

financieren van een nieuw 

investeringsstabilisatiemechanisme; 

Or. en 

 

Amendement  212 

Marco Valli 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 36 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

36. dringt aan op de invoering van 

andere ontvangsten waarvan de toewijzing 

aan de EU-begroting zonder twijfel 

vaststaat:  

36. dringt aan op de invoering van 

andere ontvangsten waarvan de toewijzing 

aan de EU-begroting zonder twijfel 

vaststaat:  
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– vergoedingen die betaald moeten 

worden voor de toepassing van 

mechanismen die in rechtstreeks verband 

met de EU staan, zoals het Etias-systeem; 

– vergoedingen die betaald moeten 

worden voor de toepassing van 

mechanismen die in rechtstreeks verband 

met de EU staan, zoals het Etias-systeem; 

– door ondernemingen te betalen 

boetes voor het schenden van de 

Unievoorschriften of voor te late 

betalingen van bijdragen;  

– door ondernemingen te betalen 

boetes voor het schenden van de 

Unievoorschriften of voor te late 

betalingen van bijdragen;  

– seigniorage voor het financieren 

van een nieuw 

investeringsstabilisatiemechanisme; 

 

Or. en 

 

Amendement  213 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 36 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

36. dringt aan op de invoering van 

andere ontvangsten waarvan de toewijzing 

aan de EU-begroting zonder twijfel 

vaststaat:  

36. dringt aan op de invoering van 

andere ontvangsten waarvan de toewijzing 

aan de EU-begroting zonder twijfel 

vaststaat:  

– vergoedingen die betaald moeten 

worden voor de toepassing van 

mechanismen die in rechtstreeks verband 

met de EU staan, zoals het Etias-systeem; 

– vergoedingen die betaald moeten 

worden voor de toepassing van 

mechanismen die in rechtstreeks verband 

met de EU staan, zoals het Etias-systeem; 

– door ondernemingen te betalen 

boetes voor het schenden van de 

Unievoorschriften of voor te late 

betalingen van bijdragen;  

– door ondernemingen te betalen 

boetes voor het schenden van de 

Unievoorschriften, met name in verband 

met het mededingingsrecht van de EU, of 

voor te late betalingen van bijdragen;  

– seigniorage voor het financieren 

van een nieuw 

investeringsstabilisatiemechanisme; 

– seigniorage voor het financieren 

van een nieuw 

investeringsstabilisatiemechanisme; 

Or. en 

 

Amendement  214 

Jens Geier 



 

PE628.655v01-00 128/130 AM\1165498NL.docx 

NL 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 36 bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 36 bis. onderstreept dat vergoedingen die 

door agentschappen worden aangerekend 

voor verstrekte diensten aanzienlijk 

bijdragen tot de begroting van de Unie; 

merkt op dat niet alle agentschappen die 

het bedrijfsmodel hanteren om 

vergoedingen aan te rekenen daar 

wettelijk de toelating voor hebben; vraagt 

de Commissie daarom te komen met een 

omvattende aanpak inzake de 

financiering met vergoedingen; 

Or. en 

 

Amendement  215 

Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 37 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

37. benadrukt dat het van belang is de 

geloofwaardigheid van de EU-begroting 

ten opzichte van de financiële markten te 

waarborgen, hetgeen een verhoging van 

de maxima van de eigen middelen met 

zich meebrengt; 

37. benadrukt dat het van belang is de 

geloofwaardigheid van de EU-begroting 

ten opzichte van de financiële markten te 

waarborgen; is in dit verband positief 

gestemd over het voorstel van de 

Commissie betreffende het plafond voor 

eigen middelen en het plafond voor 

kredieten voor vastleggingen en is van 

mening dat dit ten minste 1,29 % 

respectievelijk ten minste 1,35 % moet zijn 

om voldoende speling te bieden voor 

noodsituaties en voldoende middelen te 

verschaffen aan de Europese 

investeringsstabilisatiefunctie zodat deze 

haar rol doeltreffend kan vervullen; 

Or. en 
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Amendement  216 

Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 37 bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 37 bis. verzoekt de Commissie te komen 

met een voorstel om de paradoxale 

situatie op te lossen waarbij bijdragen van 

het Verenigd Koninkrijk aan de vóór 2021 

nog te betalen vastleggingen in de 

begroting (RAL) zullen worden 

opgenomen als algemene inkomsten en 

dus worden meegeteld bij de vaststelling 

van het plafond voor de eigen middelen, 

maar dat hetzelfde plafond zal worden 

berekend op basis van het bni van de EU-

27, dus zonder het Verenigd Koninkrijk, 

zodra dat land uit de EU is getreden; is 

van mening dat de bijdragen van het 

Verenigd Koninkrijk daarentegen moeten 

worden berekend bovenop het plafond 

voor de eigen middelen; 

Or. en 

 

Amendement  217 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

 

Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 37 bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 37 bis. herinnert eraan dat geen enkele 

Europese autoriteit het recht heeft om in 

naam van nationale belastingbetalers 

belastingen te innen; 

Or. en 

 

Amendement  218 

Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti 
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Ontwerp-interimverslag 

Paragraaf 37 bis (nieuw) 

 

Ontwerp-interimverslag Amendement 

 37 bis. verleent zeer sterke steun aan de 

voorlegging door de Europese Commissie 

van een voorstel voor een verordening van 

de Raad tot vaststelling van 

uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel 

van eigen middelen van de Europese 

Unie; herinnert eraan dat het Europees 

Parlement zijn goedkeuring moet hechten 

aan deze verordening; herinnert er tevens 

aan dat deze verordening integraal deel 

uitmaakt van het pakket eigen middelen 

dat door de Europese Commissie is 

voorgesteld en verwacht dat de Raad de 

vier bijbehorende teksten over de eigen 

middelen behandelt als één pakket, samen 

met het MFK; 

Or. en 

 

 

 


