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NL In verscheidenheid verenigd NL

20.3.2019 A8-0094/195

Amendement 195
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Kostadinka Kuneva, Stelios 
Kouloglou, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om recht te doen aan het belang 
van de strijd tegen de klimaatverandering, 
in overeenstemming met de toezeggingen 
van de Unie om de Overeenkomst van 
Parijs en de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, 
zullen de Fondsen bijdragen aan de 
integratie van klimaatactie en aan de 
verwezenlijking van een algemene 
doelstelling van 25 % van de EU-begroting 
in het kader van de klimaatdoelstellingen. 
Naar verwachting zal 30 % van de totale 
financiële middelen uit het EFRO worden 
besteed aan maatregelen in het kader van 
het EFRO voor klimaatdoelstellingen. Naar 
verwachting zal 37 % van de totale 
financiële middelen uit het Cohesiefonds 
worden besteed aan maatregelen in het 
kader van het Cohesiefonds voor 
klimaatdoelstellingen.

(14) De doelstellingen van het EFRO 
en het Cohesiefonds moeten worden 
nagestreefd in het kader van duurzame 
ontwikkeling, met name in het licht van 
de belangrijke aanpak van de 
klimaatverandering in overeenstemming 
met de toezeggingen van de Unie uit 
hoofde van de Overeenkomst van Parijs, 
de Agenda 2030 van de Verenigde Naties 
en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties, alsmede de 
bevordering door de Unie van de in 
artikel 11 en artikel 191, lid 1, VWEU 
verankerde doelstelling inzake behoud, 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu, waarbij het 
beginsel "de vervuiler betaalt" wordt 
toegepast en waarbij eveneens bijzondere 
aandacht wordt besteed aan armoede, 
ongelijkheid en een eerlijke transitie naar 
een maatschappelijk en ecologisch 
duurzame economie middels een 
participatieve benadering in 
samenwerking met de relevante 
overheidsinstanties, economische en 
sociale partners en maatschappelijke 
organisaties. Om recht te doen aan het 
belang van de strijd tegen de 
klimaatverandering en tegen de 
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achteruitgang van de biodiversiteit, om bij 
te dragen aan de financiering van de op 
het niveau van de Unie en op nationaal en 
lokaal niveau te ondernemen acties die 
nodig zijn om te voldoen aan de 
toezeggingen van de Unie uit hoofde van 
de Overeenkomst van Parijs en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties, en om te zorgen voor 
geïntegreerde maatregelen ter 
voorkoming van rampen, waarin 
bestendigheid, risicopreventie, paraatheid 
en responsacties samenkomen, zullen de 
Fondsen bijdragen aan de integratie van 
klimaatacties en de bescherming van de 
biodiversiteit door 30 % van de 
EU-begroting te besteden in het kader van 
de klimaatdoelstellingen. De Fondsen 
moeten in grote mate bijdragen tot de 
totstandkoming van een koolstofvrije en 
circulaire economie op het gehele 
grondgebied van de Unie, met volledige 
inachtneming van de regionale dimensie. 
Ten minste 40 % van de totale financiële 
middelen uit het EFRO moet worden 
besteed aan maatregelen in het kader van 
het EFRO voor klimaatdoelstellingen. Naar 
verwachting zal ten minste 45 % van de 
totale financiële middelen uit het 
Cohesiefonds worden besteed aan 
maatregelen in het kader van het 
Cohesiefonds voor klimaatdoelstellingen. 
Die percentages moeten gedurende de 
hele programmeringsperiode in acht 
genomen worden. Daarom zullen acties 
ter zake worden vastgesteld tijdens de 
voorbereiding en uitvoering van deze 
fondsen, en worden heroverwogen in het 
kader van de betrokken evaluatie- en 
beoordelingsprocedures. Deze acties en de 
financiële middelen die worden 
uitgetrokken voor de uitvoering ervan, 
moeten worden opgenomen in de 
nationale geïntegreerde energie- en 
klimaatplannen in overeenstemming met 
bijlage IV bij Verordening (EU) .../... 
[nieuwe GB-verordening], alsook in de 



AM\1180383NL.docx PE635.495v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

langetermijnrenovatiestrategie die is 
vastgesteld in het kader van Richtlijn 
(EU) 2018/844 van het Europees 
Parlement en de Raad1 om bij te dragen 
tot de verwezenlijking van een koolstofvrij 
gebouwenbestand tegen 2050, en moeten 
bij de programma's worden gevoegd. 
Specifieke aandacht moet worden besteed 
aan koolstofintensieve gebieden die met 
problemen kampen als gevolg van 
verbintenissen inzake decarbonisatie. 
Deze gebieden moeten ondersteuning 
krijgen bij het opzetten van strategieën die 
in overeenstemming zijn met de 
klimaatverbintenissen van de Unie en die 
zijn vastgelegd in de geïntegreerde 
nationale energie- en klimaatplannen en 
uit hoofde van Richtlijn (EU) 2018/410 
van het Europees Parlement en de Raad2, 
en bij het beschermen van hun werkende 
bevolking, onder meer via mogelijkheden 
tot opleiding en omscholing.

Or. en

1 Richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 
2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen en Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-
efficiëntie (PB L 156 van 19.6.2018, blz. 75).
2 Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 
2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit 
(EU) 2015/1814 (PB L 76 van 19.3.2018, blz. 3).
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20.3.2019 A8-0094/196

Amendement 196
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 
Younous Omarjee, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) De lidstaten van groep 1 wijzen ten 
minste 85 % van hun totale EFRO-
middelen in het kader van andere 
prioriteiten dan voor technische bijstand 
toe aan BD 1 en BD 2, en ten minste 60 % 
aan BD 1;

a) voor de categorie meer 
ontwikkelde regio's ("groep 1") wordt:

i) ten minste 50 % van de totale EFRO-
middelen op nationaal niveau aan BD 1 
toegewezen, en
ii) ten minste 40 % van de totale EFRO-
middelen op nationaal niveau aan BD 2 
toegewezen;

Or. en
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20.3.2019 A8-0094/197

Amendement 197
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 
Younous Omarjee, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) De lidstaten van groep 2 wijzen ten 
minste 45 % van hun totale EFRO-
middelen in het kader van andere 
prioriteiten dan voor technische bijstand 
toe aan BD 1, en ten minste 30 % aan 
BD 2;

b) voor de categorie overgangsregio's 
("groep 2") wordt:

i) ten minste 40 % van de totale EFRO-
middelen op nationaal niveau aan BD 1 
toegewezen, en

ii) ten minste 40 % van de totale EFRO-
middelen op nationaal niveau aan BD 2 
toegewezen;

Or. en
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20.3.2019 A8-0094/198

Amendement 198
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 
Younous Omarjee, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) De lidstaten van groep 3 wijzen ten 
minste 35 % van hun totale EFRO-
middelen in het kader van andere 
prioriteiten dan voor technische bijstand 
toe aan BD 1, en ten minste 30 % aan 
BD 2.

c) voor de categorie minder 
ontwikkelde regio's ("groep 3") wordt:

i) ten minste 30 % van de totale EFRO-
middelen op nationaal niveau aan BD 1 
toegewezen, en

ii) ten minste 40 % van de totale EFRO-
middelen op nationaal niveau aan BD 2 
toegewezen.

Or. en
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20.3.2019 A8-0094/199

Amendement 199
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 
Helmut Scholz, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) investeringen in verband met de 
productie, de verwerking, de distributie, de 
opslag of verbranding van fossiele 
brandstoffen, met uitzondering van 
investeringen in verband met schone 
voertuigen als gedefinieerd in artikel 4 
van Richtlijn 2009/33/EG van het 
Europees Parlement en de Raad26;

h) investeringen in verband met de 
productie, de verwerking, het vervoer, de 
distributie, de opslag of de verbranding van 
fossiele brandstoffen;

__________________ __________________
26 Richtlijn 2009/33/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 april 2009 
inzake de bevordering van schone en 
energiezuinige wegvoertuigen (PB L 120 
van 15.5.2009, blz. 5).

26 Richtlijn 2009/33/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 april 2009 
inzake de bevordering van schone en 
energiezuinige wegvoertuigen (PB L 120 
van 15.5.2009, blz. 5).

Or. en


