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20.3.2019 A8-0094/215

Amendement 215
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om de inspanningen van de 
lidstaten en de regio's bij het aangaan van 
nieuwe uitdagingen te ondersteunen en 
een hoog niveau van veiligheid voor de 
burgers en de voorkoming van 
radicalisering te garanderen, en 
tegelijkertijd van de synergieën en 
complementariteit met andere 
beleidsgebieden van de Unie te profiteren, 
moeten de investeringen uit het EFRO 
bijdragen tot de veiligheid in gebieden 
waar behoefte is aan veilige en beveiligde 
openbare ruimten en kritieke 
infrastructuur, zoals vervoer en energie.

(9) Om de inspanningen van de 
lidstaten en de regio's bij het aanpakken 
van de toenemende regionale en sociale 
ongelijkheden te ondersteunen, en 
tegelijkertijd van de synergieën en 
complementariteit met andere 
beleidsgebieden van de Unie te profiteren, 
moeten de investeringen uit het EFRO 
hoofdzakelijk bijdragen tot de bevordering 
van het productie- en 
ontwikkelingspotentieel van de regio's, in 
het kader van een perspectief van 
geïntegreerde regionale ontwikkeling, en 
daarbij worden ingezet op een hele reeks 
terreinen, met name vervoer en energie.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/216

Amendement 216
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Universele, kwaliteitsvolle 
overheidsdiensten zijn van cruciaal 
belang voor het aanpakken van regionale 
en sociale ongelijkheden, het bevorderen 
van cohesie en regionale ontwikkeling en 
het verankeren van bedrijven en de 
bevolking, met name in de minder 
ontwikkelde regio's.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/217

Amendement 217
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) De investeringen uit het EFRO en 
het Cohesiefonds moeten bijdragen tot de 
ontwikkeling van duurzame en 
toegankelijke nationale, regionale en 
lokale mobiliteit, met bijzondere aandacht 
voor regio's die heropleving en 
economische stimulering behoeven, en 
dunbevolkte regio's waar ernstige 
tekortkomingen inzake mobiliteit een 
structurele belemmering voor 
ontwikkeling vormen.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/218

Amendement 218
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Bovendien moeten de investeringen 
uit het EFRO bijdragen aan de 
ontwikkeling van een uitgebreid snel 
digitaal infrastructuurnetwerk, en aan het 
bevorderen van schone en duurzame 
multimodale stedelijke mobiliteit.

(10) Bovendien moeten de investeringen 
uit het EFRO bijdragen aan de 
ontwikkeling van een uitgebreid 
infrastructuurnetwerk, met name op het 
vlak van spoorwegen en snelle digitale 
netwerken, en aan het bevorderen van 
schone en duurzame multimodale 
stedelijke mobiliteit.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/219

Amendement 219
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het EFRO moet bijdragen aan het 
wegnemen van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Unie en het 
verminderen van de ongelijkheden tussen 
de ontwikkelingsniveaus van de 
verschillende regio's en van de achterstand 
van de minst begunstigde regio's, met 
inbegrip van de uitdagingen in verband met 
het koolstofarm maken van de 
energievoorziening. Steun van het EFRO 
in het kader van de doelstelling "investeren 
in werkgelegenheid en groei" moet daarom 
worden toegespitst op de belangrijkste 
prioriteiten van de Unie, in 
overeenstemming met de 
beleidsdoelstellingen die zijn vastgesteld in 
Verordening (EU) 2018/xxx [nieuwe GB-
verordening]. Daarom moet steun uit het 
EFRO worden gericht op de 
beleidsdoelstellingen "een slimmer Europa 
door het bevorderen van innovatieve en 
slimme economische transformatie" en 
"een groener, koolstofarm Europa door het 
bevorderen van schone en eerlijke 
energietransitie, groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie, 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
risicopreventie en -beheer". Deze 
thematische concentratie van de steun moet 
op nationaal niveau worden verwezenlijkt 

(17) Het EFRO moet bijdragen aan het 
bevorderen van daadwerkelijke 
convergentie, het wegnemen van de 
belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Unie en het 
verminderen van de ongelijkheden tussen 
de ontwikkelingsniveaus van de 
verschillende regio's en van de achterstand 
van de minst begunstigde regio's, met 
inbegrip van de uitdagingen in verband met 
het koolstofarm maken van de 
energievoorziening, rekening houdend 
met de legitieme keuzes, prioriteiten en 
behoeften van elke lidstaat, afhankelijk 
van zijn concrete situatie. Bij steun van 
het EFRO in het kader van de doelstelling 
"investeren in werkgelegenheid en groei" 
moet daarnaast rekening worden 
gehouden met collectief bepaalde 
prioriteiten, in overeenstemming met de 
beleidsdoelstellingen die zijn vastgesteld in 
Verordening (EU) 2018/xxx [nieuwe GB-
verordening]. Daarom moet bij steun uit 
het EFRO met name rekening worden 
gehouden met de beleidsdoelstellingen 
"een samenhangender en solidairder 
Europa door het verkleinen van de 
economische, sociale en territoriale 
verschillen en een innovatieve en slimme 
economische transformatie te bevorderen" 
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en tegelijkertijd flexibiliteit toelaten op het 
niveau van individuele programma's en 
tussen de drie groepen lidstaten volgens het 
respectieve bruto nationaal inkomen. 
Bovendien moet de werkwijze voor de 
classificatie van lidstaten in detail worden 
uiteengezet, waarbij rekening wordt 
gehouden met de specifieke situatie van de 
ultraperifere regio's.

en "een groener, koolstofarm Europa door 
het bevorderen van een schone en eerlijke 
energietransitie, de vermindering van de 
milieueffecten van de industrie, groene en 
blauwe investeringen, de circulaire 
economie, de bestrijding van en 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
risicopreventie en -beheer". Deze 
thematische concentratie van de steun moet 
op nationaal niveau worden verwezenlijkt 
en tegelijkertijd flexibiliteit toelaten op het 
niveau van individuele programma's en 
tussen de drie groepen lidstaten volgens het 
respectieve bruto nationaal inkomen. 
Bovendien moet de werkwijze voor de 
classificatie van lidstaten in detail worden 
uiteengezet, waarbij rekening wordt 
gehouden met de specifieke situatie van de 
ultraperifere regio's.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/220

Amendement 220
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Het is niet aangetoond dat 
"thematische concentratie" een positieve 
bijdrage heeft geleverd aan de doelstelling 
om de regionale verschillen te verkleinen, 
zoals de Raad voor regelgevingstoetsing te 
kennen gegeven heeft. Uit sommige 
onderzoeken blijkt namelijk dat de in de 
huidige thematische concentratie vervatte 
opties inzake regionale ontwikkeling de 
regionale verschillen hebben verergerd, 
zoals die tussen grote stedelijke gebieden 
en de rest van de EU. Daarom moet de 
thematische concentratie worden 
gematigd, met name in de lidstaten met 
een bbp per hoofd van de bevolking onder 
het EU-gemiddelde. Bovendien moet de 
thematische concentratie voor die 
lidstaten, zo die er komt en indien er voor 
het EFRO voor de periode 2021-2027 in 
totaal minder middelen beschikbaar zijn 
dan in de periode 2014-2020, het 
voorwerp uitmaken van specifieke 
onderhandelingen tussen de lidstaat en de 
Europese Commissie.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/221

Amendement 221
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Teneinde de steun te concentreren 
op de belangrijkste prioriteiten van de 
Unie, is het ook passend dat de vereisten 
van thematische concentratie worden 
nageleefd tijdens de 
programmeringsperiode, met inbegrip van 
overdracht tussen zwaartepunten van een 
programma of tussen de programma's 
onderling.

(18) Teneinde een maximale absorptie 
van de ter beschikking gestelde middelen 
mogelijk te maken kunnen de vereisten 
van thematische concentratie in bepaalde 
naar behoren gemotiveerde gevallen 
worden opgeschort of afgeschaft, met 
name indien er een negatief verband 
wordt vastgesteld tussen de thematische 
concentratie en de algemene 
hoofddoelstelling om de economische, 
sociale en territoriale verschillen tussen de 
regio's te verkleinen.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/222

Amendement 222
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Deze verordening moet de 
verschillende soorten activiteiten 
uiteenzetten, waarvan de kosten mogen 
worden gedragen door investeringen uit het 
EFRO en het Cohesiefonds, in het kader 
van hun respectieve doelstellingen zoals 
omschreven in het VWEU. Het 
Cohesiefonds moet ondersteuning kunnen 
bieden voor investeringen in het milieu en 
in TEN-V. Wat het EFRO betreft, moet de 
lijst van activiteiten worden vereenvoudigd 
en moet het EFRO ondersteuning kunnen 
bieden aan investeringen in infrastructuur, 
investeringen in verband met toegang tot 
diensten, productieve investeringen in 
kmo's, apparatuur, software en immateriële 
activa, en in maatregelen met betrekking 
tot informatie, communicatie, studies, 
netwerken, samenwerking, uitwisseling 
van ervaringen en activiteiten waarbij 
clusters zijn betrokken. Met het oog op 
ondersteuning van de uitvoering van het 
programma moeten beide fondsen ook 
activiteiten op het gebied van technische 
bijstand kunnen ondersteunen. Tot slot 
moet, om ondersteuning van een breder 
spectrum aan maatregelen voor Interreg-
programma's mogelijk te maken, het 
toepassingsgebied worden vergroot, door 
deze uit te breiden tot een breed spectrum 

(19) Deze verordening moet de 
verschillende soorten activiteiten 
uiteenzetten, waarvan de kosten mogen 
worden gedragen door investeringen uit het 
EFRO en het Cohesiefonds, in het kader 
van hun respectieve doelstellingen zoals 
omschreven in het VWEU. Het 
Cohesiefonds moet ondersteuning kunnen 
bieden voor investeringen in het milieu en 
in mobiliteit en vervoer, met inbegrip van 
TEN-V. Wat het EFRO betreft, moet de 
lijst van activiteiten worden vereenvoudigd 
en moet het EFRO ondersteuning kunnen 
bieden aan investeringen in infrastructuur, 
investeringen in verband met toegang tot 
diensten, productieve investeringen in 
kmo's, apparatuur, software en immateriële 
activa, en in maatregelen met betrekking 
tot informatie, communicatie, studies, 
netwerken, samenwerking, uitwisseling 
van ervaringen en activiteiten waarbij 
clusters zijn betrokken. Met het oog op 
ondersteuning van de uitvoering van het 
programma moeten beide fondsen ook 
activiteiten op het gebied van technische 
bijstand kunnen ondersteunen. Tot slot 
moet, om ondersteuning van een breder 
spectrum aan maatregelen voor Interreg-
programma's mogelijk te maken, het 
toepassingsgebied worden vergroot, door 
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aan voorzieningen en personele middelen 
en kosten die verband houden met 
maatregelen die binnen de werkingssfeer 
van het ESF+ vallen.

deze uit te breiden tot een breed spectrum 
aan voorzieningen en personele middelen 
en kosten die verband houden met 
maatregelen die binnen de werkingssfeer 
van het ESF+ vallen.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/223

Amendement 223
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Projecten van het trans-Europese 
vervoersnetwerk in overeenstemming met 
Verordening (EU) nr. 1316/2013 blijven 
gefinancierd worden uit het Cohesiefonds 
via gedeeld beheer en de rechtstreekse 
uitvoeringswijze in het kader van de 
Connecting Europe Facility ("CEF").

(20) Projecten van het trans-Europese 
vervoersnetwerk in overeenstemming met 
Verordening (EU) nr. 1316/2013 blijven 
gefinancierd worden uit het Cohesiefonds 
via gedeeld beheer en de rechtstreekse 
uitvoeringswijze in het kader van de 
Connecting Europe Facility ("CEF"). In 
het laatste geval geldt dit slechts indien de 
totale toewijzing voor het Cohesiefonds 
niet minder bedraagt dan de toewijzing 
voor de periode 2014-2020.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/224

Amendement 224
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Om oplossingen te identificeren of 
aan te bieden teneinde problemen aan te 
pakken die verband houden met duurzame 
stedelijke ontwikkeling op het niveau van 
de Unie, moeten de Stedelijke Innovatieve 
Acties worden vervangen door een 
Stedelijk Europa-initiatief, dat onder direct 
of indirect beheer moet worden uitgevoerd. 
Dit initiatief moet alle stedelijke gebieden 
omvatten en de stedelijke agenda van de 
Unie ondersteunen21.

__________________
21 Conclusies van de Raad over een 
stedelijke agenda voor de EU (24 juni 
2016).

(26) Om oplossingen te identificeren of 
aan te bieden teneinde problemen aan te 
pakken die verband houden met duurzame 
stedelijke ontwikkeling op het niveau van 
de Unie, moeten de Stedelijke Innovatieve 
Acties worden vervangen door een 
Stedelijk Europa-initiatief, dat onder 
gedeeld beheer moet worden uitgevoerd. 
Dit initiatief moet alle stedelijke gebieden 
omvatten en de stedelijke agenda van de 
Unie ondersteunen21.

__________________
21 Conclusies van de Raad over een 
stedelijke agenda voor de EU (24 juni 
2016).

Or. pt


