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Amendement 1
Álvaro Amaro

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat cohesie een EU-
doelstelling is die werd geïntroduceerd in 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, staat gedefinieerd in artikel 
174 VWEU en een gedeelde bevoegdheid 
is van de EU en de lidstaten; onderstreept 
dat het cohesiebeleid een van de 
belangrijkste beleidsterreinen van de EU is 
en ook haar voornaamste beleid is voor 
overheidsinvesteringen, met een begroting 
van 351,8 miljard EUR voor de periode 
2014-2020: een derde van het MFK;

1. wijst erop dat cohesie een EU-
doelstelling is die werd geïntroduceerd in 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, staat gedefinieerd in artikel 
174 VWEU en een gedeelde bevoegdheid 
is van de EU en de lidstaten; onderstreept 
dat het cohesiebeleid in het volgende MFK 
moet blijven wat het nu is: een van de 
belangrijkste beleidsterreinen van de EU 
en haar voornaamste beleid voor 
overheidsinvesteringen, met een begroting 
van 351,8 miljard EUR voor de periode 
2014-2020, een derde van het MFK;

Or. en

Amendement 2
Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki, Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat cohesie een EU-
doelstelling is die werd geïntroduceerd in 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, staat gedefinieerd in artikel 
174 VWEU en een gedeelde bevoegdheid 
is van de EU en de lidstaten; onderstreept 
dat het cohesiebeleid een van de 
belangrijkste beleidsterreinen van de EU is 
en ook haar voornaamste beleid is voor 
overheidsinvesteringen, met een begroting 
van 351,8 miljard EUR voor de periode 
2014-2020: een derde van het MFK;

1. wijst erop dat cohesie een EU-
doelstelling is die werd geïntroduceerd in 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, staat gedefinieerd in artikel 
174 VWEU en een gedeelde bevoegdheid 
is van de EU en de lidstaten; onderstreept 
dat het cohesiebeleid een van de 
belangrijkste beleidsterreinen van de EU is 
en ook haar voornaamste beleid is voor 
overheidsinvesteringen, met een begroting 
van 351,8 miljard EUR voor de periode 
2014-2020: een derde van het MFK; dringt 
erop aan dat er niet verder wordt 
bezuinigd op de begroting voor het 
cohesiebeleid;
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Or. en

Amendement 3
Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat de in artikel 349 
VWEU bedoelde ultraperifere gebieden in 
aanmerking komen voor specifieke 
maatregelen, met name wat in het kader 
van het cohesiebeleid de voorwaarden 
voor toegang betreft tot de fondsen, die 
noodzakelijk en onontbeerlijk zijn om hun 
duurzame ontwikkeling te bevorderen en 
aldus de doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling (SDG's) te verwezenlijken, 
rekening houdend met hun economische 
en sociale situatie, de sterke structurele 
impact van hun geografische ligging en 
hun bijzondere blootstelling aan de 
gevolgen van de klimaatverandering;

Or. fr

Amendement 4
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat het uitgangspunt 
van het cohesiebeleid solidariteit is, 
waarmee de doelstelling uit het Verdrag 
om de algehele harmonieuze ontwikkeling 
van lidstaten en regio’s te bevorderen en te 
ondersteunen wordt nagestreefd, en dat er 
met dit beleid wordt beoogd om de 
economische, sociale en territoriale 
ongelijkheid tussen en binnen EU-regio’s 
terug te dringen en ervoor te zorgen dat 
geen enkele regio achteropraakt; is van 

2. onderstreept dat het uitgangspunt 
van het cohesiebeleid solidariteit is, 
waarmee de doelstelling uit het Verdrag 
om de algehele harmonieuze ontwikkeling 
van lidstaten en regio’s te bevorderen en te 
ondersteunen wordt nagestreefd, en dat er 
met dit beleid wordt beoogd om de 
economische, sociale en territoriale 
ongelijkheid tussen en binnen EU-regio’s 
terug te dringen en ervoor te zorgen dat 
geen enkele regio achteropraakt, waarbij 
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mening dat dit beleid zorgt voor groei en 
banen in de hele Unie en belangrijke 
doelstellingen en prioriteiten van de Unie 
verwezenlijkt, waaronder klimaat- en 
energiedoelen en slimme, duurzame en 
inclusieve economische groei;

rekening wordt gehouden met de 
demografische uitdagingen en de 
specifieke behoeften van de ontvolkte en 
dunbevolkte gebieden; is van mening dat 
dit beleid zorgt voor groei en banen in de 
hele Unie en belangrijke doelstellingen en 
prioriteiten van de Unie verwezenlijkt, 
waaronder doelstellingen op het gebied 
van klimaat, energie, innovatie, onderwijs 
en sociale integratie en slimme, duurzame 
en inclusieve economische groei;

Or. es

Amendement 5
Maria Spyraki

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat het uitgangspunt 
van het cohesiebeleid solidariteit is, 
waarmee de doelstelling uit het Verdrag 
om de algehele harmonieuze ontwikkeling 
van lidstaten en regio’s te bevorderen en te 
ondersteunen wordt nagestreefd, en dat er 
met dit beleid wordt beoogd om de 
economische, sociale en territoriale 
ongelijkheid tussen en binnen EU-regio’s 
terug te dringen en ervoor te zorgen dat 
geen enkele regio achteropraakt; is van 
mening dat dit beleid zorgt voor groei en 
banen in de hele Unie en belangrijke 
doelstellingen en prioriteiten van de Unie 
verwezenlijkt, waaronder klimaat- en 
energiedoelen en slimme, duurzame en 
inclusieve economische groei;

2. onderstreept dat het uitgangspunt 
van het cohesiebeleid solidariteit is, 
waarmee de doelstelling uit het Verdrag 
om de algehele harmonieuze ontwikkeling 
van lidstaten en regio’s te bevorderen en te 
ondersteunen wordt nagestreefd, en dat er 
met dit beleid wordt beoogd om de 
economische, sociale en territoriale 
ongelijkheid tussen en binnen EU-regio’s 
terug te dringen en ervoor te zorgen dat 
geen enkele regio achteropraakt; merkt op 
dat additionaliteit zorgt voor een 
evenwichtig en duurzaam gebruik van de 
structuurfondsen in combinatie met alle 
beschikbare bronnen, inclusief 
financieringsinstrumenten; is van mening 
dat dit beleid zorgt voor groei en banen in 
de hele Unie en belangrijke doelstellingen 
en prioriteiten van de Unie verwezenlijkt, 
waaronder klimaat- en energiedoelen en 
slimme, duurzame en inclusieve 
economische groei;

Or. en
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Amendement 6
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat het uitgangspunt 
van het cohesiebeleid solidariteit is, 
waarmee de doelstelling uit het Verdrag 
om de algehele harmonieuze ontwikkeling 
van lidstaten en regio’s te bevorderen en te 
ondersteunen wordt nagestreefd, en dat er 
met dit beleid wordt beoogd om de 
economische, sociale en territoriale 
ongelijkheid tussen en binnen EU-regio’s 
terug te dringen en ervoor te zorgen dat 
geen enkele regio achteropraakt; is van 
mening dat dit beleid zorgt voor groei en 
banen in de hele Unie en belangrijke 
doelstellingen en prioriteiten van de Unie 
verwezenlijkt, waaronder klimaat- en 
energiedoelen en slimme, duurzame en 
inclusieve economische groei;

2. onderstreept dat het uitgangspunt 
van het cohesiebeleid solidariteit is, 
waarmee de doelstelling uit het Verdrag 
om de algehele harmonieuze ontwikkeling 
van lidstaten en regio’s te bevorderen en te 
ondersteunen wordt nagestreefd, en dat er 
met dit beleid wordt beoogd om de 
economische, sociale en territoriale 
ongelijkheid tussen en binnen EU-regio’s 
terug te dringen en ervoor te zorgen dat 
geen enkele regio achteropraakt; is van 
mening dat dit beleid zorgt voor groei en 
banen in de hele Unie en belangrijke 
doelstellingen en prioriteiten van de Unie 
verwezenlijkt, waaronder klimaat- en 
energiedoelen en slimme, duurzame en 
inclusieve economische groei; wijst erop 
dat het belangrijk is om de druk te 
verlichten van de regio's die te maken 
hebben met de onevenwichtige gevolgen 
van de vluchtelingencrisis;

Or. en

Amendement 7
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat het uitgangspunt 
van het cohesiebeleid solidariteit is, 
waarmee de doelstelling uit het Verdrag 
om de algehele harmonieuze ontwikkeling 
van lidstaten en regio’s te bevorderen en te 
ondersteunen wordt nagestreefd, en dat er 
met dit beleid wordt beoogd om de 
economische, sociale en territoriale 
ongelijkheid tussen en binnen EU-regio’s 

2. onderstreept dat het uitgangspunt 
van het cohesiebeleid solidariteit is, 
waarmee de doelstelling uit het Verdrag 
om de algehele harmonieuze ontwikkeling 
van lidstaten en regio’s te bevorderen en te 
ondersteunen wordt nagestreefd, en dat er 
met dit beleid wordt beoogd om de 
economische, sociale en territoriale 
ongelijkheid tussen en binnen EU-regio’s 
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terug te dringen en ervoor te zorgen dat 
geen enkele regio achteropraakt; is van 
mening dat dit beleid zorgt voor groei en 
banen in de hele Unie en belangrijke 
doelstellingen en prioriteiten van de Unie 
verwezenlijkt, waaronder klimaat- en 
energiedoelen en slimme, duurzame en 
inclusieve economische groei;

terug te dringen, om regionale 
samenwerking te bevorderen en om ervoor 
te zorgen dat geen enkele regio 
achteropraakt; is van mening dat dit beleid 
zorgt voor groei en banen in de hele Unie 
en belangrijke doelstellingen en prioriteiten 
van de Unie verwezenlijkt, waaronder 
klimaat- en energiedoelen, infrastructuur 
en slimme, duurzame en inclusieve 
economische groei;

Or. ro

Amendement 8
Álvaro Amaro

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat het uitgangspunt 
van het cohesiebeleid solidariteit is, 
waarmee de doelstelling uit het Verdrag 
om de algehele harmonieuze ontwikkeling 
van lidstaten en regio’s te bevorderen en te 
ondersteunen wordt nagestreefd, en dat er 
met dit beleid wordt beoogd om de 
economische, sociale en territoriale 
ongelijkheid tussen en binnen EU-regio’s 
terug te dringen en ervoor te zorgen dat 
geen enkele regio achteropraakt; is van 
mening dat dit beleid zorgt voor groei en 
banen in de hele Unie en belangrijke 
doelstellingen en prioriteiten van de Unie 
verwezenlijkt, waaronder klimaat- en 
energiedoelen en slimme, duurzame en 
inclusieve economische groei;

2. onderstreept dat het uitgangspunt 
van het cohesiebeleid solidariteit is, 
waarmee de doelstelling uit het Verdrag 
om de algehele harmonieuze ontwikkeling 
van lidstaten en regio’s te bevorderen en te 
ondersteunen wordt nagestreefd, en dat er 
met dit beleid wordt beoogd om de 
economische, sociale en territoriale 
ongelijkheid tussen en binnen EU-regio’s 
terug te dringen en ervoor te zorgen dat 
geen enkele regio achteropraakt, in het 
bijzonder wat achterstandsregio's betreft; 
is van mening dat dit beleid zorgt voor 
groei en banen in de hele Unie en 
belangrijke doelstellingen en prioriteiten 
van de Unie verwezenlijkt, waaronder 
klimaat- en energiedoelen en slimme, 
duurzame en inclusieve economische 
groei;

Or. en

Amendement 9
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Stefania Zambelli

Ontwerpadvies
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Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat het uitgangspunt 
van het cohesiebeleid solidariteit is, 
waarmee de doelstelling uit het Verdrag 
om de algehele harmonieuze ontwikkeling 
van lidstaten en regio’s te bevorderen en te 
ondersteunen wordt nagestreefd, en dat er 
met dit beleid wordt beoogd om de 
economische, sociale en territoriale 
ongelijkheid tussen en binnen EU-regio’s 
terug te dringen en ervoor te zorgen dat 
geen enkele regio achteropraakt; is van 
mening dat dit beleid zorgt voor groei en 
banen in de hele Unie en belangrijke 
doelstellingen en prioriteiten van de Unie 
verwezenlijkt, waaronder klimaat- en 
energiedoelen en slimme, duurzame en 
inclusieve economische groei;

2. onderstreept dat het uitgangspunt 
van het cohesiebeleid solidariteit is, 
waarmee de doelstelling uit het Verdrag 
om de algehele harmonieuze ontwikkeling 
van lidstaten en regio’s te bevorderen en te 
ondersteunen wordt nagestreefd, en dat er 
met dit beleid wordt beoogd om de 
economische, sociale en territoriale 
ongelijkheid tussen en binnen EU-regio’s 
terug te dringen en ervoor te zorgen dat 
geen enkele regio achteropraakt; is van 
mening dat dit beleid zorgt voor groei en 
banen in de hele Unie en belangrijke 
doelstellingen en prioriteiten van de Unie 
verwezenlijkt, zoals de circulaire 
economie en duurzame en inclusieve groei;

Or. en

Amendement 10
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. bevestigt nogmaals dat voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het cohesiebeleid de samenwerking van 
regionale, lokale, stedelijke en andere 
autoriteiten van essentieel belang is, 
evenals de dialoog met maatschappelijke 
organisaties, met inbegrip van 
universiteiten, milieuorganisaties en 
groepen die de diversiteit op het gebied 
van etnische afkomst, godsdienst, leeftijd, 
handicap, seksuele geaardheid of 
genderidentiteit vertegenwoordigen;

Or. es
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Amendement 11
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Stefania Zambelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert in het bijzonder aan de 
rol van het cohesiebeleid met betrekking 
tot energie, de klimaatverandering en de 
beperking van de gevolgen ervan; 
benadrukt het belang ervan voor de 
ontwikkeling van de infrastructuur die 
nodig is om de bestaande territoriale, 
sociale en economische kloof tussen de 
regio's te verkleinen;

Or. en

Amendement 12
Tonino Picula

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. vindt dat de begrotingskloof inzake 
klimaatgerelateerde uitgaven van 3,5 
miljard EUR moet worden gedicht en dat 
moet worden vermeden dat overheidsgeld 
aan fossiele brandstoffen uitgegeven 
wordt om de aandacht verder te richten op 
de aanpak van de klimaatverandering 
teneinde uiterlijk in 2050 de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs en netto CO2-neutraliteit te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 13
Tonino Picula

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat het 
cohesiebeleid een van de belangrijkste 
instrumenten is om prioriteiten uit de 
ontwerpbegroting van de Commissie voor 
2020 aan te pakken;

3. herinnert eraan dat het 
cohesiebeleid een van de belangrijkste 
instrumenten is om prioriteiten uit de 
ontwerpbegroting van de Commissie 
voor 2020 aan te pakken; benadrukt het 
rendement op de investeringen van het 
cohesiebeleid, aangezien elke euro die 
wordt geïnvesteerd, een bijdrage aan groei 
en nieuwe banen oplevert van 2,74 EUR;

Or. en

Amendement 14
Martina Michels

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. herinnert eraan dat het 
cohesiebeleid een nuttig instrument is om 
de opvang en integratie van migranten te 
ondersteunen en dringt erop aan dat de 
EU-begroting voor 2020 aan de aanpak 
van de uitdagingen in verband met 
migratie bijdraagt in een geest van 
solidariteit;

Or. en

Amendement 15
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat het begrotingsjaar 
2020 het laatste is van de huidige MFK-
periode en benadrukt daarom het belang 
van de voorbereiding en de vlotte 
aanpassing aan de nieuwe 
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financieringsperiode;

Or. en

Amendement 16
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt dat het Cohesiefonds 
voor de periode 2021-2027 niet in volume 
mag afnemen ten opzichte van de niveaus 
van 2020, zelfs in het geval van een brexit, 
en dat nieuwe EU-initiatieven gepaard 
moeten gaan met nieuwe en toereikende 
financiële middelen en volgens de 
medebeslissingsprocedure moeten worden 
behandeld;

Or. en

Amendement 17
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. is diep bezorgd over de 
budgettaire gevolgen van een brexit 
zonder akkoord en is, aangezien de regio's 
hun activiteiten op voorhand moeten 
plannen, sterk gekant tegen elke 
onverwachte verlaging van de 
toewijzingen voor het cohesiebeleid in 
2020 ingeval de Unie en het Verenigd 
Koninkrijk geen overeenkomst sluiten;

Or. en

Amendement 18
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Tonino Picula

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vindt het verheugend dat er geen 
betalingen meer uitstaan voor de periode 
2007-2013 en dat de verbeterde uitvoering 
van betalingen en het hogere percentage 
geselecteerde projecten nu op kruissnelheid 
is gekomen en eindelijk het niveau van de 
vorige programmeringsperiode heeft 
bereikt, namelijk 75 % in januari 2019;

4. vindt het verheugend dat er geen 
betalingen meer uitstaan voor de periode 
2007-2013 en dat de verbeterde uitvoering 
van betalingen en het hogere percentage 
geselecteerde projecten nu op kruissnelheid 
is gekomen en eindelijk het niveau van de 
vorige programmeringsperiode heeft 
bereikt en verder is verhoogd, namelijk tot 
83 % in september 2019; stelt echter vast 
dat er grote verschillen tussen de lidstaten 
bestaan met betrekking tot dit percentage 
en roept de Commissie op om de lidstaten 
die achterblijven wat de verbetering van 
hun resultaten betreft te blijven 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 19
Rosa D'Amato

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst er nogmaals op dat het van 
belang is dat de bestuurlijke capaciteit 
van de lokale en regionale autoriteiten 
wordt versterkt, aangezien deze van 
essentieel belang is voor de correcte 
voorbereiding en uitvoering van projecten 
op het terrein;

Or. en

Amendement 20
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
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Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie en de Raad 
lering te trekken uit deze 
programmeringsperiode en nieuwe 
betalingscrises in het vervolg te 
voorkomen;

6. verzoekt de Commissie en de Raad 
lering te trekken uit deze 
programmeringsperiode en nieuwe 
betalingscrises in het vervolg te 
voorkomen; wijst erop dat vertragingen bij 
de start van gefinancierde programma's 
en laattijdige uitvoering van projecten 
leiden tot een ophoping van 
betalingsverzoeken aan het eind van de 
programmeringsperiode;

Or. ro

Amendement 21
Martina Michels

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie en de Raad 
lering te trekken uit deze 
programmeringsperiode en nieuwe 
betalingscrises in het vervolg te 
voorkomen;

6. verzoekt de Commissie en de Raad 
lering te trekken uit deze 
programmeringsperiode en nieuwe 
betalingscrises in het vervolg te 
voorkomen; is bezorgd over de gevolgen 
van een eventuele brexit zonder 
overeenkomst en roept de Unie en de 
lidstaten op om eventuele effecten hiervan 
op het cohesiebeleid te voorkomen;

Or. en

Amendement 22
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie en de Raad 
lering te trekken uit deze 

6. verzoekt de Commissie en de Raad 
lering te trekken uit deze 
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programmeringsperiode en nieuwe 
betalingscrises in het vervolg te 
voorkomen;

programmeringsperiode en vertragingen in 
de toekomst te voorkomen;

Or. en

Amendement 23
Alexandra Geese

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is bezorgd dat de doelstelling om 
ten minste 20 % van de EU-begroting 
voor het MFK 2014-2020 te besteden aan 
klimaatgerelateerde maatregelen niet zal 
worden gehaald; is van oordeel dat het 
voorstel om 21 % van de toewijzingen 
voor 2020 aan klimaatgerelateerde 
maatregelen te besteden niet voldoende is 
om de onderbesteding van de afgelopen 
jaren te compenseren; dringt er bij de 
Commissie op aan om het percentage aan 
klimaatuitgaven voor 2020 aanzienlijk te 
verhogen; roept de lidstaten en regio's op 
om terdege rekening te houden met de 
belangrijke bijdrage van het cohesiebeleid 
aan investeringen in de strijd tegen de 
klimaatverandering en aan de 
verwezenlijking van de EU-doelstelling 
inzake klimaatuitgaven;

Or. en

Amendement 24
Rosa D'Amato

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt dat geen enkele 
overdracht in het kader van het 
cohesiebeleid het vermogen van de 
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structuur- en investeringsfondsen in 
gevaar mag brengen om de ontwikkeling 
van infrastructuur in de gehele Europese 
Unie te bevorderen;

Or. en

Amendement 25
Martina Michels

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. herinnert eraan dat het 
cohesiebeleid en het economisch bestuur 
verschillende en deels tegenstrijdige 
doelstellingen hebben;

Or. en

Amendement 26
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. merkt op dat het steunprogramma 
voor structurele hervormingen zal worden 
gefinancierd uit de overkoepelende marge 
voor vastleggingen; waarschuwt dat 
verhogingen niet ten koste mogen gaan van 
het cohesiebeleid;

8. merkt op dat het steunprogramma 
voor structurele hervormingen zal worden 
gefinancierd uit de overkoepelende marge 
voor vastleggingen; waarschuwt dat 
verhogingen niet ten koste mogen gaan van 
het cohesiebeleid; benadrukt dat 
cohesiesteun na de ontwikkeling van 
basisinfrastructuur een prioriteit moet 
zijn, met name in regio's met een grote 
achterstand;

Or. ro

Amendement 27
Ondřej Knotek
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. merkt op dat het steunprogramma 
voor structurele hervormingen zal worden 
gefinancierd uit de overkoepelende marge 
voor vastleggingen; waarschuwt dat 
verhogingen niet ten koste mogen gaan van 
het cohesiebeleid;

8. merkt op dat het steunprogramma 
voor structurele hervormingen zal worden 
gefinancierd uit de overkoepelende marge 
voor vastleggingen; waarschuwt dat 
verhogingen niet ten koste mogen gaan van 
het cohesiebeleid; herinnert eraan dat 
nieuwe EU-initiatieven met nieuwe, 
aanvullende middelen gefinancierd 
moeten worden en niet ten koste mogen 
gaan van reeds lang bestaand EU-beleid;

Or. en

Amendement 28
Rosa D'Amato

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. merkt op dat het steunprogramma 
voor structurele hervormingen zal worden 
gefinancierd uit de overkoepelende marge 
voor vastleggingen; waarschuwt dat 
verhogingen niet ten koste mogen gaan van 
het cohesiebeleid;

8. merkt op dat het steunprogramma 
voor structurele hervormingen zal worden 
gefinancierd uit de overkoepelende marge 
voor vastleggingen; waarschuwt dat 
verhogingen niet ten koste mogen gaan van 
het cohesiebeleid en dat bij hervormingen, 
in overeenstemming met de nationale 
autoriteiten, terdege rekening moet 
worden gehouden met de territoriale 
behoeften en specifieke kenmerken;

Or. en

Amendement 29
Tonino Picula

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. merkt op dat het steunprogramma 
voor structurele hervormingen zal worden 
gefinancierd uit de overkoepelende marge 
voor vastleggingen; waarschuwt dat 
verhogingen niet ten koste mogen gaan van 
het cohesiebeleid;

8. merkt op dat het steunprogramma 
voor structurele hervormingen zal worden 
gefinancierd uit de overkoepelende marge 
voor vastleggingen; betuigt nogmaals 
steun voor het steunprogramma voor 
structurele hervormingen en waarschuwt 
dat verhogingen in de financiering niet ten 
koste mogen gaan van het cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 30
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. pleit voor een herprogrammering 
van het jeugdwerkgelegenheidsinitiatief, na 
het akkoord in de begrotingsprocedure van 
2019 om het niveau van 
vastleggingskredieten te verhogen;

9. pleit voor een herprogrammering 
van het jeugdwerkgelegenheidsinitiatief, na 
het akkoord in de begrotingsprocedure van 
2019 om het niveau van 
vastleggingskredieten te verhogen; 
benadrukt dat financiering moet worden 
bijeengebracht voor specifieke 
maatregelen om de massale uitstroom van 
jongeren uit minder ontwikkelde regio's te 
beperken;

Or. ro

Amendement 31
Rosa D'Amato

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. pleit voor een herprogrammering 
van het jeugdwerkgelegenheidsinitiatief, na 
het akkoord in de begrotingsprocedure van 
2019 om het niveau van 
vastleggingskredieten te verhogen;

9. pleit voor een herprogrammering 
van het jeugdwerkgelegenheidsinitiatief, na 
het akkoord in de begrotingsprocedure van 
2019 om het niveau van 
vastleggingskredieten te verhogen; 
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benadrukt tegelijkertijd dat de 
beschikbare middelen beter gepland en 
beheerd moeten worden;

Or. en

Amendement 32
Tonino Picula

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. pleit voor een herprogrammering 
van het jeugdwerkgelegenheidsinitiatief, na 
het akkoord in de begrotingsprocedure van 
2019 om het niveau van 
vastleggingskredieten te verhogen;

9. pleit voor een herprogrammering 
van het jeugdwerkgelegenheidsinitiatief, na 
het akkoord in de begrotingsprocedure van 
2019 om het niveau van 
vastleggingskredieten aanzienlijk te 
verhogen;

Or. en

Amendement 33
Adrian-Dragoş Benea

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. betreurt de daling van de kredieten 
van het Cohesiefonds ten opzichte van de 
vorige programmeringsperiode en wijst op 
het risico dat de verschillen in 
ontwikkeling op het gebied van 
basisinfrastructuur en met name 
vervoersinfrastructuur groter zouden 
worden; dringt aan op meer flexibele 
begrotingsmechanismen om de 
herschikking van financiële middelen 
voor bijkomende investeringen in 
basisinfrastructuur en met name TEN-T-
infrastructuur te vergemakkelijken, 
aangezien hierin de drijvende kracht 
schuilt achter economische, sociale en 
territoriale inclusie op EU-niveau in de 
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lidstaten die qua ontwikkeling duidelijk 
achterblijven;

Or. ro

Amendement 34
Maria Spyraki, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Peter Jahr

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. onderstreept de uitdaging om de 
doelstellingen inzake klimaatverandering 
ook aan te pakken door de 41 regio's die 
afhankelijk zijn van steenkool te 
ondersteunen in hun transitie naar een 
koolstofarme economie en bij de 
herscholing en omscholing van 
werknemers in de steenkoolsector en 
dringt dan ook aan op flexibiliteit bij de 
herprogrammering, waar nodig, om 
hiervoor cohesiefinanciering toe te wijzen. 
Pleit, met het oog op een vlotte transitie 
voor deze regio's, voor de oprichting van 
een fonds voor een rechtvaardige 
transitie, dat extra middelen ter 
beschikking stelt binnen het meerjarig 
financieel kader 2021-2027;

Or. en

Amendement 35
Alexandra Geese, Bronis Ropė

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. steunt de Commissie in haar 
streven om nader onderzoek te doen naar 
regio's met specifieke behoeften om een 
rechtvaardige transitie te bevorderen met 
het oog op toekomstgerichte en 
klimaatbestendige ontwikkelingstrajecten; 
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verwacht dat de Commissie met name 
rekening zal houden met de regio's die 
voor de geleidelijke afschaffing van 
steenkool staan; is van mening dat ook 
voldoende steun moet worden verleend 
voor acties die gericht zijn op 
gezondheids- en milieuaspecten in het 
kader van de vereisten van de 
energietransitie, zoals de ontmanteling 
van kerncentrales;

Or. en

Amendement 36
Raffaele Fitto

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie om in 2020 
op basis van de monitoringresultaten de 
niet-vastgelegde middelen te 
herprogrammeren ten behoeve van 
maatregelen voor materiële en 
immateriële infrastructuur met het oog op 
de versterking en uitrol van de 
connectiviteit tussen gebieden en voor 
milieubescherming, evenals om 
maatregelen te treffen ter ondersteuning 
van de groei van het productiesysteem en 
met name van onderzoek en innovatie;

Or. it

Amendement 37
Ondřej Knotek

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. neemt kennis van het voorstel van 
de Europese Commissie om 21 % van de 
totale begroting voor 2020 te besteden aan 
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de bestrijding van de klimaatverandering 
en het koolstofarm maken van de 
Europese economie; benadrukt dat moet 
worden gezorgd voor een rechtvaardige en 
eerlijke transitie naar een koolstofarme 
economie tegen 2050;

Or. en

Amendement 38
Ondřej Knotek

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. wijst erop dat er meer moet worden 
geïnvesteerd in onderzoek en innovatie 
om koolstofarme technologieën te 
ontwikkelen; roept de Commissie en de 
Raad op in de begroting voldoende 
middelen toe te wijzen voor de oprichting 
van het toekomstige fonds voor een 
rechtvaardige transitie om steenkool- en 
koolstofintensieve regio's de nodige steun 
te bieden met het oog op een 
rechtvaardige en inclusieve transitie; 
herinnert eraan dat de overgang naar een 
koolstofarme economie tussen 2015 en 
2020 heeft geleid tot een verlies van 
27 000 banen in de steenkoolindustrie en 
tegen 2030 tot 160 000 banen zou kunnen 
kosten;

Or. en

Amendement 39
Raffaele Fitto

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. roept de Commissie op meer 
middelen beschikbaar te stellen voor 
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veiligheid en burgerschap door te 
voorzien in maatregelen ten gunste van de 
lidstaten die vanuit de voorste linie het 
hoofd moeten bieden aan de migratie- en 
vluchtelingencrisis;

Or. it

Amendement 40
Raffaele Fitto

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 quater. verzoekt de Commissie om 
met het oog op duurzame groei meer 
middelen beschikbaar te stellen aan 
lidstaten die getroffen zijn door 
natuurrampen of plantenziekten en in het 
bijzonder door de bacterieziekte "Xylella 
fastidiosa";

Or. it

Amendement 41
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. verzoekt de Commissie het 
transparante, eerlijke en verantwoordelijke 
gebruik van Uniemiddelen te waarborgen.

10. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten het transparante, eerlijke en 
verantwoordelijke gebruik van 
Uniemiddelen te waarborgen;

Or. ro


