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BEKNOPTE MOTIVERING

Met het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds COM(2018)0372 
wordt het kader opgezet voor het EFRO en het Cohesiefonds voor de periode 2021-2027.

In het voorstel wordt gesteld dat financiering gericht moet zijn op een reeks prioriteiten, 
wordt er een lijst verschaft van thematische doelstellingen die aansluiten bij die prioriteiten en 
wordt geïntegreerde programmering aangemoedigd. 

Het doel van dit advies is om stil te staan bij de terreinen waaraan in het voorstel geen 
aandacht is besteed, zoals de creatieve sector, cultuur, jeugd en sport.

Het ontbreken van een specifieke verwijzing naar cultuur in de juridisch bindende 
verordeningen blijft een van de voornaamste obstakels om culturele investeringen aan te 
wakkeren. Daarom is er een ambitieuzere benadering nodig, met inachtneming van artikel 
167, lid 4, VWEU waarin wordt bepaald dat "de Unie bij haar optreden uit hoofde van andere 
bepalingen van de Verdragen rekening [houdt] met de culturele aspecten". De rapporteur 
benadrukt dat het volledige potentieel van cultuur en de rol daarvan bij het ondersteunen en 
bevorderen van economische ontwikkeling, sociale inclusie en cohesie moet worden erkend. 

Helaas is er in het genoemde voorstel voor een verordening wel sprake van cultureel erfgoed 
maar komt cultuur in het algemeen niet aan bod. Er wordt geen melding gemaakt van de 
bijdrage die cultuur levert aan lokale en regionale ontwikkeling, ondanks dat cultuur nauw 
verbonden is met zaken als onderwijs, sociale inclusie en innovatie. De gevarieerde bijdrage 
van de cultuur aan onderwijs en vorming via de ontwikkeling van vaardigheden en knowhow, 
aan de economische ontwikkeling via de creatieve sector en kunst, en aan de sociale inclusie 
dankzij preventieve actie ten behoeve van gemarginaliseerde gemeenschappen rechtvaardigt 
dat cultuur apart wordt behandeld in de voorgestelde regelingen bij de thematische 
doelstellingen. Bovendien is het cruciaal om specifieke maatregelen vast te stellen en 
middelen te reserveren voor projecten, zoals incubators, digitale infrastructuur (zoals 
breedbandinternet) en immateriële infrastructuur voor onderwijs-, culturele en 
onderzoeksinstellingen, aangezien culturele projecten goed waren voor ten minste 11 miljard 
euro aan uitgaven in het kader van het cohesiebeleid voor de programmeringsperiodes 2007-
2013 en 2014-2020.

Bij de beoordeling van projecten en resultaten ten slotte, moet een breder scala aan 
indicatoren worden gehanteerd om een prestatie- en resultaatgerichte benadering te 
stimuleren. De rapporteur stelt dan ook de invoering van een nieuwe reeks indicatoren voor 
bij infrastructuurprojecten op het vlak van toerisme, cultuur en natuurgebieden om de 
toename van de bezoeken aan plekken waarvoor financiering wordt uitgetrokken in goede 
banen te leiden.

AMENDEMENTEN

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie regionale ontwikkeling 
onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De bevordering van de rechten van 
kinderen, als uiteengezet in het VN-
Verdrag inzake de rechten van het kind 
(UNCRC) is een expliciete doelstelling 
van het beleid van de Unie (artikel 3 
VEU). De EU en de lidstaten moeten 
passend gebruik maken van het EFRO 
om acties te steunen waarmee 
doeltreffende maatregelen worden 
bevorderd die bijdragen aan de 
verwezenlijking van de rechten van 
kinderen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In een wereld waarin alles steeds 
nauwer verweven is en in het licht van de 
demografische en migratiedynamieken, is 
het duidelijk dat het migratiebeleid van de 
Unie een gemeenschappelijke aanpak 
vergt, die is gebaseerd op de synergie en 
complementariteit van de verschillende 
financieringsinstrumenten. Om te zorgen 
voor een coherente, krachtige en 
consistente steun voor solidariteit en de 
verdeling van de inspanningen tussen de 
lidstaten bij het beheer van migratie, moet 
het EFRO steun verlenen om de duurzame 
integratie van migranten te 
vergemakkelijken.

(8) In een wereld waarin alles steeds 
nauwer verweven is en in het licht van de 
demografische en migratiedynamieken, is 
het duidelijk dat het migratiebeleid van de 
Unie een gemeenschappelijke aanpak 
vergt, die is gebaseerd op de synergie en 
complementariteit van de verschillende 
financieringsinstrumenten. Om te zorgen 
voor een coherente, krachtige en 
consistente steun voor solidariteit en de 
verdeling van de inspanningen tussen de 
lidstaten bij het beheer van migratie, moet 
het EFRO steun verlenen om de duurzame 
integratie van migranten te 
vergemakkelijken, ongeacht hun 
verblijfsstatus. De lidstaten moeten erop 
toezien dat lokale en regionale 
autoriteiten toegang hebben tot middelen 
uit het EFRO die in toereikende mate 



AD\1168989NL.docx 5/21 PE626.959v02-00

NL

beschikbaar zijn om de integratie van 
migranten op lokaal en regionaal niveau 
in goede banen te leiden.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Een eerlijke overgang naar een 
sociaal en ecologisch duurzame economie 
moet bijdragen tot de consolidatie van 
toekomstgerichte ontwikkelingstrajecten 
door middel van een betere afstemming 
van de lokale en regionale vaardigheden 
en strategieën op de verbintenissen in 
verband met het koolstofarm maken van 
de economie, en daartoe capaciteit 
opbouwen en programma's ondersteunen. 
Eerlijke overgangsprocessen lopen op 
lange termijn, zijn sterk afhankelijk van 
onderwijsmaatregelen en -verbintenissen 
en moeten vanuit een bottom-
upbenadering en in samenwerking met 
relevante publieke, economische en 
sociale partners en maatschappelijke 
organisaties worden ontwikkeld.

Amendement 4

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 

(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 
evenals inclusie van alle burgers, met 
inbegrip van een preventiebeleid ter
voorkoming van marginalisering en 
radicalisering te garanderen, en 
tegelijkertijd van de synergieën en 
complementariteit met andere 
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gebieden waar behoefte is aan veilige en 
beveiligde openbare ruimten en kritieke 
infrastructuur, zoals vervoer en energie. 

beleidsgebieden van de Unie te profiteren, 
zoals cultuur, onderwijs, jeugd en sport, 
met name met Creatief Europa (ook via 
het excellentiekeurmerk), Erasmus en het 
Europees solidariteitscorps, moeten de 
investeringen uit het EFRO de toegang tot 
onderwijs, cultuur en amateursport van 
hoge kwaliteit vergemakkelijken door de 
autoriteiten te helpen hun infrastructuur 
te moderniseren en bijdragen tot de 
veiligheid in gebieden waar behoefte is aan 
veilige en beveiligde openbare ruimten en 
kritieke infrastructuur, zoals vervoer en 
energie, evenals tot de duurzaamheid van 
hechte samenlevingen, door open 
culturele en openbare ruimtes te 
garanderen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) In het verslag over de open 
coördinatiemethode uit 2018 van de 
werkgroep van deskundigen uit de 
lidstaten inzake overheidsbeleid en het 
potentieel van de culturele en de creatieve 
sector wordt benadrukt dat de stuwende 
kracht achter de culturele en creatieve 
sector bestaat uit de verbinding van 
cultuur en creativiteit met innovatie, 
sociale samenhang, regionale 
ontwikkeling en ondernemerschap. Het 
grote aantal regionale strategieën voor 
slimme specialisatie, waaronder de 
strategie voor cultuur en creativiteit, biedt 
een mogelijkheid om het 
gemeenschappelijke werk vooruit te 
helpen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 19
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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 
aan voorzieningen en personele middelen 
en kosten die verband houden met 
maatregelen die binnen de werkingssfeer 
van het ESF+ vallen.

(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, met bijzondere aandacht voor 
achtergestelde, gemarginaliseerde en 
gesegregeerde gemeenschappen,
productieve investeringen in kmo's, 
waaronder in de culturele en creatieve 
sector, 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 
aan voorzieningen en personele middelen 
en kosten die verband houden met 
maatregelen die binnen de werkingssfeer 
van het ESF+ vallen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 22
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De lidstaten moeten de Commissie 
regelmatig informeren over de geboekte 
vooruitgang, met gebruikmaking van de 
gemeenschappelijke output- en 
resultaatindicatoren die zijn opgenomen in 
Bijlage I. Gemeenschappelijke output- en 
resultaatindicatoren kunnen waar nodig 
worden aangevuld door 
programmaspecifieke output- en 
resultaatindicatoren. De door de lidstaten 
verschafte informatie moet de basis zijn 
waarop de Commissie verslag moet
uitbrengen over de voortgang in de richting 
van de verwezenlijking van specifieke 
doelstellingen over de gehele 
programmeringsperiode, hiertoe 
gebruikmakend van een kernreeks van 
indicatoren als vermeld in bijlage II.

(22) De lidstaten moeten de Commissie
regelmatig informeren over de geboekte 
vooruitgang, met gebruikmaking van de 
gemeenschappelijke output- en 
resultaatindicatoren die zijn opgenomen in 
Bijlage I. Gemeenschappelijke output- en 
resultaatindicatoren kunnen waar nodig 
worden aangevuld door 
programmaspecifieke output- en 
resultaatindicatoren. De door de lidstaten 
verschafte informatie moet de basis zijn 
waarop de Commissie verslag moet 
uitbrengen over de voortgang in de richting 
van de verwezenlijking van specifieke 
doelstellingen over de gehele
programmeringsperiode, hiertoe 
gebruikmakend van een kernreeks van 
kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren 
als vermeld in bijlage II.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Krachtens de punten 22 en 23 van 
het Interinstitutioneel Akkoord over beter 
wetgeven van 13 april 2016 moeten de 
Fondsen worden geëvalueerd op basis van 
gegevens die uit hoofde van specifieke 
voorschriften voor monitoring worden 
verzameld, waarbij echter overregulering 
en administratieve lasten, in het bijzonder 
voor de lidstaten, worden vermeden. Waar 
passend kunnen in die voorschriften ook 
meetbare indicatoren worden opgenomen 
op basis waarvan gegevens over de 
effecten van de Fondsen in de praktijk 
worden verzameld.

(23) Krachtens de punten 22 en 23 van 
het Interinstitutioneel Akkoord over beter 
wetgeven van 13 april 2016 moeten de 
Fondsen worden geëvalueerd op basis van 
gegevens die uit hoofde van specifieke 
voorschriften voor monitoring worden 
verzameld, waarbij echter overregulering 
en administratieve lasten, in het bijzonder 
voor de lidstaten, worden vermeden. Waar 
passend kunnen in die voorschriften ook 
meetbare kwantitatieve en kwalitatieve
indicatoren worden opgenomen op basis 
waarvan gegevens over de effecten van de 
Fondsen in de praktijk worden verzameld.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) In het kader van de duurzame 
stedelijke ontwikkeling wordt het 
noodzakelijk geacht steun te verlenen aan 
geïntegreerde maatregelen om de 
economische, ecologische, 
klimatologische, demografische en sociale 
uitdagingen aan te pakken, waarmee 
stedelijke gebieden, inclusief functionele 
stedelijke gebieden, worden 
geconfronteerd, en moet ook rekening 
worden gehouden met de noodzaak om 
onderlinge banden tussen stedelijke en 
plattelandsgebieden te stimuleren. De 
beginselen voor de selectie van stedelijke 
gebieden waarin geïntegreerde maatregelen 
voor duurzame stedelijke ontwikkeling 
moeten worden uitgevoerd, en de 
indicatieve bedragen voor dergelijke 
maatregelen, moeten worden vastgesteld in 
de partnerschapsovereenkomst, met een 
minimum van 6 % van de EFRO-middelen 
die op nationaal niveau voor dat doeleinde 
zijn toegekend. Ook moet worden 
vastgesteld dat dit percentage wordt 
nageleefd tijdens de 
programmeringsperiode in het geval van 
overdracht tussen zwaartepunten van een 
programma of tussen programma’s 
onderling, onder meer bij de tussentijdse 
evaluatie.

(25) In het kader van de duurzame 
stedelijke ontwikkeling wordt het 
noodzakelijk geacht steun te verlenen aan 
geïntegreerde maatregelen om de 
economische, ecologische, 
klimatologische, culturele, demografische 
en sociale uitdagingen aan te pakken, 
waarmee stedelijke gebieden, inclusief 
functionele stedelijke gebieden, worden 
geconfronteerd, en moet ook rekening 
worden gehouden met de noodzaak om 
onderlinge banden tussen stedelijke en 
plattelandsgebieden te stimuleren en de 
digitale kloof te dichten. De beginselen 
voor de selectie van stedelijke gebieden 
waarin geïntegreerde maatregelen voor 
duurzame stedelijke ontwikkeling moeten 
worden uitgevoerd, en de indicatieve 
bedragen voor dergelijke maatregelen, 
moeten worden vastgesteld in de 
partnerschapsovereenkomst, met een 
minimum van 6 % van de EFRO-middelen 
die op nationaal niveau voor dat doeleinde 
zijn toegekend. Ook moet worden 
vastgesteld dat dit percentage wordt 
nageleefd tijdens de 
programmeringsperiode in het geval van 
overdracht tussen zwaartepunten van een 
programma of tussen programma’s 
onderling, onder meer bij de tussentijdse 
evaluatie.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Cultuur, onderwijs, 
opleiding, vrijwilligerswerk en sport zijn 
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essentiële factoren voor het 
verwezenlijken van de doelstellingen van 
een hechtere, meer inclusieve en 
innovatieve samenleving.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Aangezien de doelstelling van deze 
verordening, namelijk de versterking van 
economische, sociale en territoriale cohesie 
door het ongedaan maken van de 
belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Unie, 
onvoldoende door de lidstaten kan worden 
verwezenlijkt, en die vanwege de grootte 
van de verschillen tussen de 
ontwikkelingsniveaus van de 
onderscheiden regio's, de achterstand van 
de minst begunstigde regio's en de beperkte 
financiële middelen van de lidstaten en 
regio's, beter door de Unie kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie maatregelen 
nemen overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel dat is vervat in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstelling te verwezenlijken,

(29) Aangezien de doelstelling van deze 
verordening, namelijk de versterking van 
economische, sociale en territoriale cohesie 
door het ongedaan maken van de 
belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Unie door 
middel van een burgergerichte 
benadering die gericht is op de 
ondersteuning van door de gemeenschap 
geleide ontwikkeling en op de bevordering 
van actief burgerschap, onvoldoende door 
de lidstaten kan worden verwezenlijkt, en 
die vanwege de grootte van de verschillen 
tussen de ontwikkelingsniveaus van de 
onderscheiden regio's, de achterstand van 
de minst begunstigde regio's en de beperkte 
financiële middelen van de lidstaten en 
regio's, beter door de Unie kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie maatregelen 
nemen overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel dat is vervat in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstelling te verwezenlijken,

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)



AD\1168989NL.docx 11/21 PE626.959v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Demografische 
veranderingen behoren tot de grootste 
uitdagingen waar de Unie mee 
geconfronteerd wordt en hebben 
verstrekkende gevolgen op economisch, 
sociaal en milieugebied. Hieronder vallen 
vergrijzing, een afname van het aantal 
jongeren, een laag geboortecijfer, een 
kleinere beroepsbevolking en een 
braindrain. In dit verband moet speciale 
aandacht worden besteed aan de regio's 
die lijden onder een ernstige 
demografische crisis;

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) te profiteren van de voordelen van 
digitalisering voor burgers, bedrijven en
overheden;

ii) te profiteren van de voordelen van 
digitalisering voor burgers, bedrijven,
overheden en overheidsinstellingen;

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) het versterken van de groei en het 
concurrentievermogen van het kmo's;

iii) het versterken van de creativiteit,
de groei en het concurrentievermogen van 
het kmo's;

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a – punt iv
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) het ontwikkelen van vaardigheden 
voor slimme specialisatie, industriële 
overgang en ondernemerschap;

iv) het ontwikkelen van vaardigheden 
en opleidingsprogramma's, waaronder 
gemengd leren, voor slimme specialisatie, 
industriële overgang en ondernemerschap;

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het verbeteren van de 
doeltreffendheid van de arbeidsmarkten en 
de toegang tot hoogwaardige 
werkgelegenheid door de ontwikkeling van 
sociale innovatie infrastructuur;

i) het verbeteren van de 
doeltreffendheid van de arbeidsmarkten, de 
toegang tot hoogwaardige 
werkgelegenheid, vooral voor jongeren,
door de ontwikkeling van sociale innovatie 
en infrastructuur;

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) het verbeteren van de toegang tot 
inclusieve en hoogwaardige diensten op het 
gebied van onderwijs, opleiding en een 
leven lang leren door het ontwikkelen van 
infrastructuur;

ii) het verbeteren van de toegang tot 
inclusieve en hoogwaardige diensten op het 
gebied van formeel, niet-formeel en 
informeel onderwijs, voorschoolse 
opvang, opleiding en een leven lang leren, 
cultuur en sport door het ontwikkelen van 
infrastructuur en hoogwaardige onderwijs-
en opleidingsprogramma's, waaronder 
MOOC's en gemengd leren;

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d – punt ii bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) het verbeteren van de toegang tot 
en de deelname aan cultuur aangezien 
culturele en creatieve betrokkenheid 
groepen die dreigen maatschappelijk uit 
de boot te vallen, zoals economisch 
achtergestelde personen, ouderen, mensen 
met een beperking en etnische 
minderheden weer actief deel kunnen 
laten uitmaken van de samenleving;

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) het bespoedigen van de 
sociaaleconomische integratie van 
gemarginaliseerde gemeenschappen, 
migranten en achtergestelde groepen, door 
middel van geïntegreerde maatregelen, 
onder meer op het vlak van huisvesting en 
sociale diensten;

iii) het bespoedigen van de 
sociaaleconomische integratie van 
gemarginaliseerde gemeenschappen, 
werklozen, jongeren die geen onderwijs of 
een opleiding volgen en geen baan 
hebben (NEET's) en laagopgeleiden1 bis, 
migranten en achtergestelde groepen, door 
middel van geïntegreerde maatregelen, 
onder meer op het vlak van huisvesting en 
sociale diensten, culturele en sportieve 
activiteiten, lokaal onderwijs, culturele en 
sportinfrastructuur en een leven lang 
leren;

_________________

1bis Verslag van het Europees Parlement 
over een nieuwe vaardighedenagenda 
voor Europa (A8-0276/2017)

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter e – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het bevorderen van een i) het bevorderen van een 
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geïntegreerde sociale, economische en 
ecologische ontwikkeling, cultureel 
erfgoed en veiligheid in stedelijke 
gebieden;

geïntegreerde sociale, economische en 
ecologische ontwikkeling, cultuur, 
cultureel erfgoed, sport en de 
infrastructuur daarvoor en veiligheid in 
stedelijke gebieden; hierbij wordt erop 
gewezen dat er bij alle projecten in 
verband met het behoud, herstel en 
hergebruik van en de communicatie over 
cultureel erfgoed rekening moet worden 
gehouden met de aanbevelingen over 
hoogwaardige interventies op locaties met 
cultureel erfgoed, die zijn gepubliceerd 
tijdens het Europees Jaar van het 
cultureel erfgoed 2018; 

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter e – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) het verbeteren van de toegang tot 
cultuur en het bevorderen van de 
culturele en creatieve sector om bij te 
dragen aan de heropleving van 
plattelands- en andere perifere gebieden 
en gemeenschappen en de 
aantrekkelijkheid van steden en regio's te 
vergroten;

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter e – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) het bevorderen van geïntegreerde 
maatschappelijke, economische en 
ecologische lokale ontwikkeling, cultureel 
erfgoed en veiligheid, met inbegrip van 
plattelands- en kustgebieden, ook via 
vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling.

ii) het bevorderen van geïntegreerde 
maatschappelijke, economische en 
ecologische lokale ontwikkeling, cultuur, 
cultureel erfgoed, sport en veiligheid, met 
inbegrip van plattelands- en kustgebieden, 
ook via vanuit de gemeenschap geleide 
lokale ontwikkeling. hierbij wordt erop 
gewezen dat er bij alle projecten in 
verband met het behoud, herstel en 



AD\1168989NL.docx 15/21 PE626.959v02-00

NL

hergebruik van en de communicatie over 
cultureel erfgoed rekening moet worden 
gehouden met de aanbevelingen over 
hoogwaardige interventies op locaties met 
cultureel erfgoed, die zijn gepubliceerd 
tijdens het Europees Jaar van het 
cultureel erfgoed 2018;

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter e – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) het stimuleren van het behoud, de 
bevordering en de verspreiding van 
cultureel erfgoed, zowel materieel als 
immaterieel, in stedelijke, plattelands- en 
kustgebieden;

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) opleidingsprogramma's, 
waaronder opleidingen op de werkplek, 
gemengd leren en MOOC's, een leven 
lang leren en onderwijsactiviteiten, 
waaronder formeel, niet-formeel en 
informeel onderwijs;

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Investeringen in culturele en toerisme-
infrastructuur worden beschouwd als 
kleinschalig en komen in aanmerking 
voor steun mits de medefinanciering van 
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het EFRO niet hoger is dan 
10 000 000 EUR; dat plafond wordt 
verhoogd tot 20 000 000 EUR voor 
infrastructuur die wordt beschouwd als 
cultureel erfgoed van de wereld in de zin 
van artikel 1 van de Unesco-
Overeenkomst van 1972 inzake de 
bescherming van het cultureel en 
natuurlijk erfgoed van de wereld.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – tabel 1 – punt 4 – kolom 2 – RCO 70 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  RCO 70 bis - Capaciteit van ondersteunde 
culturele infrastructuur

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – tabel 1 – punt 4 – kolom 2 – RCO 70 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  RCO 70 ter - Capaciteit van ondersteunde 
sportinfrastructuur

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – tabel 1 – punt 5 – kolom 2 – RCO 77 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  RCO 77 bis - Culturele projecten

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
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Bijlage I – tabel 1 – punt 5 – kolom 2 – RCO 77 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  RCO 77 ter – Sportprojecten

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – tabel 1 – punt 5 – kolom 3 – RCR 77 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

RCR 77 bis - aantal ondersteunde 
culturele voorzieningen

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – tabel 1 – punt 5 – kolom 3 – RCR 77 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

RCR 77 ter - aantal ondersteunde 
toeristische voorzieningen

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – tabel 1 – punt 5 – kolom 3 – RCR 77 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  RCR 77 quater - aantal ondersteunde 
natuurgebieden

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – tabel 1 – punt 5 – kolom 3 – RCR 77 quinquies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  RCR 77 quinquies - toename van de 
bezoeken aan ondersteunde culturele 
voorzieningen

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – tabel 1 – punt 5 – kolom 3 – RCR 77 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  RCR 77 sexies - toename van de bezoeken 
aan ondersteunde toeristische 
voorzieningen

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – tabel 1 – punt 5 – kolom 3 – RCR 77 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  RCR 77 septies - toename van de 
bezoeken aan ondersteunde 
natuurgebieden

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – tabel 1 – punt 5 – kolom 3 – RCR 78 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  RCR 78 bis – Deelnemers aan en 
begunstigden van culturele projecten

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
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Bijlage I – tabel 1 – punt 5 – kolom 3 – RCR 78 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  RCR 78 ter – Deelnemers aan en 
begunstigden van sportprojecten

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – tabel 2 – kolom 3 – RCR 86 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  RCR 86 bis – Projecten die bijdragen aan 
het duurzame behoud op lange termijn 
van locaties met cultureel erfgoed en die 
voldoen aan de aanbevelingen voor 
kwaliteitscontrole die zijn gepubliceerd 
tijdens het Europees Jaar van het 
cultureel erfgoed 2018
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