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Amendement 1
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1) wijst erop dat het cohesiebeleid moet 
bijdragen tot de terugdringing van de 
macro-economische wanverhoudingen 
binnen de EU en tot de economische en 
sociale convergentie met eerbiediging van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie; 

1) wijst erop dat het cohesiebeleid moet 
bijdragen tot de terugdringing van de 
macro-economische wanverhoudingen 
binnen de EU en tot de economische en 
sociale convergentie met eerbiediging van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie en met name haar doelstellingen 
op het vlak van werkgelegenheid en 
armoede; 

Or. en

Amendement 2
Csaba Őry

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2) vindt dat wegens de resultaten van het 
cohesiebeleid, met name op sociaal vlak, 
en de impact van de crisis er in voldoende 
flexibiliteit (bijvoorbeeld wat 
herprogrammering betreft) moet worden 
voorzien in de volgende budgettaire 
planning om de EU in staat te stellen een 
anticyclisch beleid te voeren;

2) vindt dat wegens de resultaten van het 
cohesiebeleid, met name op sociaal vlak, 
en de impact van de crisis er in voldoende 
flexibiliteit moet worden voorzien in de 
budgettaire planning om de EU in staat te 
stellen een anticyclisch beleid te voeren;

Or. en

Amendement 3
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3) dringt erop aan dat het volgende 
meerjarig financieel kader voldoende 
financiële middelen bevat om de EU in 

3) dringt erop aan dat het volgende 
meerjarig financieel kader voldoende 
financiële middelen bevat om de EU in 
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staat te stellen de ambitieuze doelstellingen 
van de Europa 2020-strategie te bereiken, 
waarvan drie van de vijf aanhoudende 
investeringen ten gunste van menselijk 
kapitaal vereisen;

staat te stellen geloofwaardig te blijven ten 
opzichte van haar burgers en de 
ambitieuze doelstellingen van de Europa 
2020-strategie te bereiken, waarvan drie 
van de vijf aanhoudende investeringen ten 
gunste van menselijk kapitaal vereisen;

Or. en

Amendement 4
Anna Záborská

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis) is van mening dat, om te kunnen 
investeren in "menselijk kapitaal", het 
nieuwe meerjarig financieel kader moet 
voorzien in maatregelen ter bevordering 
van het geboortecijfer in de lidstaten, om 
zo het demografische tekort te kunnen 
wegwerken; is van mening dat de 
moeilijke combinatie tussen werk en gezin 
een van de redenen is waarom veel 
gezinnen beslissen om minder kinderen te 
krijgen of pas op latere leeftijd beslissen 
om een of meerdere kinderen te krijgen; is 
van mening dat de invoering van een 
beleid dat erop gericht is gunstige 
omstandigheden te creëren om het aantal 
geboortes te doen toenemen, ook de 
maatschappij in haar geheel ten goede 
komt, gezien de lage geboortecijfers; 
verzoekt de lidstaten daarom dringend om 
in het nieuwe meerjarig financieel kader 
maatregelen op te nemen die het mogelijk 
maken om de kosten en baten van 
onzichtbaar werk, dat niet erkend wordt in 
de nationale systemen voor statistiek, te 
benutten en te ondersteunen;

Or. fr

Amendement 5
Csaba Őry
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4) benadrukt dat, in het licht van de huidige
economische en sociale crisis, het 
meerjarig financieel kader investeringen 
ten voordele van het herstel van de 
economische activiteit moet ondersteunen 
en aanmoedigen, maar vooral zijn 
toegevoegde waarde moet tonen in de 
strijd tegen structurele uitdagingen, meer 
bepaald de werkloosheid en armoede 
waarmee de lidstaten worden 
geconfronteerd;

4) benadrukt dat, in het licht van de huidige 
economische en sociale crisis, het 
meerjarig financieel kader structurele 
uitdagingen moet ondersteunen en 
bestrijden, zoals de werkloosheid,
armoede, het gebrek aan mobiliteit en 
onderwijs, waarmee de lidstaten worden 
geconfronteerd;

Or. en

Amendement 6
Csaba Őry

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5) dringt erop aan dat het nieuwe kader en 
de nieuwe financiële instrumenten het 
vertrouwen van de burgers in het Europese 
project herstellen, door rekening te 
houden met de "horizontale sociale 
clausule" van artikel 9 van het Verdrag 
teneinde een hoog niveau van 
werkgelegenheid te waarborgen, een 
adequate sociale bescherming te 
bevorderen, sociale uitsluiting te bestrijden 
alsmede voor een hoog niveau van 
onderwijs, opleiding en bescherming van 
de volksgezondheid te zorgen;

5) dringt erop aan dat het kader en de
financiële instrumenten het vertrouwen van 
de burgers in het Europese project 
herstellen, waarvoor een hoog niveau van 
werkgelegenheid en een adequate sociale 
bescherming moeten worden gewaarborgd 
en de bestrijding van sociale uitsluiting,
een hoog niveau van onderwijs, opleiding 
en bescherming van de volksgezondheid 
moeten worden bevorderd;

Or. en

Amendement 7
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5) dringt erop aan dat het nieuwe kader en 
de nieuwe financiële instrumenten het
vertrouwen van de burgers in het Europese 
project herstellen, door rekening te 
houden met de "horizontale sociale 
clausule" van artikel 9 van het Verdrag 
teneinde een hoog niveau van 
werkgelegenheid te waarborgen, een 
adequate sociale bescherming te 
bevorderen, sociale uitsluiting te bestrijden 
alsmede voor een hoog niveau van 
onderwijs, opleiding en bescherming van 
de volksgezondheid te zorgen;

5) dringt erop aan dat het nieuwe kader en 
de nieuwe financiële instrumenten het 
vertrouwen van de burgers in het Europese 
project herstellen, door mainstreaming van
de "horizontale sociale clausule" van 
artikel 9 van het Verdrag teneinde een 
hoog niveau van werkgelegenheid te 
waarborgen, een adequate sociale 
bescherming te bevorderen, sociale 
uitsluiting te bestrijden alsmede voor een 
hoog niveau van onderwijs, opleiding en 
bescherming van de volksgezondheid te 
zorgen;

Or. en

Amendement 8
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6) dringt erop aan dat minstens 25% van 
de financiële middelen voor de 
structuurfondsen wordt toegekend aan het 
Europees Sociaal Fonds (ESF) om sociale 
investeringen te stimuleren;

6) onderstreept dat minstens 25% van de 
financiële middelen voor de 
structuurfondsen moet worden toegekend 
aan het Europees Sociaal Fonds (ESF) om 
sociale investeringen te stimuleren;

Or. en

Amendement 9
Csaba Őry

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6) dringt erop aan dat minstens 25% van de 
financiële middelen voor de 
structuurfondsen wordt toegekend aan het 
Europees Sociaal Fonds (ESF) om sociale 
investeringen te stimuleren;

6) dringt erop aan dat minstens 25% van de 
financiële middelen voor de 
structuurfondsen wordt toegekend aan het 
Europees Sociaal Fonds (ESF) om de 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te 
bevorderen en sociale investeringen te 
stimuleren;
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Or. en

Amendement 10
Csaba Őry

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8) benadrukt dat het belangrijk is de
administratieve capaciteit te verhogen van 
de autoriteiten die bevoegd zijn voor de 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid 
teneinde het beheer van de 
structuurfondsen te verbeteren en zo de 
capaciteit van goed bestuur van de 
openbare autoriteiten te beïnvloeden; 
ondersteunt de voorstellen die de 
Commissie in die zin heeft gedaan;

8) benadrukt het belang van een efficiënte
administratieve capaciteit van de 
autoriteiten die bevoegd zijn voor de 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid 
teneinde het beheer van de 
structuurfondsen te verbeteren en 
ondersteunt de voorstellen die de 
Commissie in die zin heeft gedaan;

Or. en

Amendement 11
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9) waardeert het voorstel van de 
Commissie om ten minste 20% van de 
ESF-middelen toe te wijzen aan de 
"bevordering van sociale insluiting en 
bestrijding van armoede";

9) waardeert het voorstel van de 
Commissie en benadrukt de noodzaak om 
ten minste 20% van de ESF-middelen toe 
te wijzen aan de "bevordering van sociale 
insluiting en bestrijding van armoede";

Or. en

Amendement 12
Anna Záborská

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9) waardeert het voorstel van de 9) waardeert het voorstel van de 



PE494.522v01-00 8/16 AM\909696NL.doc

NL

Commissie om ten minste 20% van de 
ESF-middelen toe te wijzen aan de 
"bevordering van sociale insluiting en 
bestrijding van armoede";

Commissie om ten minste 20% van de 
ESF-middelen toe te wijzen aan de 
"bevordering van sociale insluiting en 
bestrijding van armoede" door ngo's 
waarin mensen aan de rand van de 
maatschappij vrij hun mening kunnen 
uiten bij dit proces te betrekken, om 
ervoor te zorgen dat de armsten effectief 
toegang krijgen tot alle grondrechten;

Or. fr

Amendement 13
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. verzoekt om de doelstelling ter 
bevordering van de werkgelegenheid te 
versterken, met name op het vlak van de 
toegang tot een baan met rechten, de 
duurzame integratie van jongeren op de 
arbeidsmarkt en de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen en de combinatie van 
werk en gezin;

Or. pt

Amendement 14
Csaba Őry

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10) is ervan overtuigd dat het voorstel in 
het kader van de structuurfondsen om 
sancties te verbinden aan macro-
economische voorwaarden, indruist tegen 
het fundamentele principe van solidariteit 
van de EU; vraagt dat de macro-
economische voorwaarden worden 
verwijderd uit het voorstel;

Schrappen
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Or. en

Amendement 15
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. is ervan overtuigd dat het Europees 
programma voor sociale verandering en 
innovatie een essentiële rol heeft te spelen 
in de ondersteuning van de ontwikkeling 
en de coördinatie van het sociaal beleid op 
Europees niveau, de vergemakkelijking 
van de toegang tot microkredieten en de 
bevordering van de grensoverschrijdende 
mobiliteit van werknemers; dringt erop 
aan, gelet op de uitdagingen om banen te 
scheppen en de werkloosheid en armoede 
te bestrijden, dat de financiële middelen 
van het programma met 5% worden 
verhoogd overeenkomstig de resolutie van 
het Europees Parlement van 08.06.2011 
over investeren in de toekomst: een nieuw 
meerjarig financieel kader (MFK) voor een 
concurrerend, duurzaam en 
integratiegericht Europa;

11. is ervan overtuigd dat het Europees 
programma voor sociale verandering en 
innovatie een essentiële rol heeft te spelen 
in de ondersteuning van de ontwikkeling 
en de coördinatie van het sociaal beleid op 
Europees niveau, de vergemakkelijking 
van de toegang tot microkredieten; dringt 
erop aan, gelet op de uitdagingen om banen 
te scheppen en de werkloosheid en 
armoede te bestrijden, dat de financiële 
middelen van het programma met 5% 
worden verhoogd overeenkomstig de 
resolutie van het Europees Parlement van 
08.06.2011 over investeren in de toekomst: 
een nieuw meerjarig financieel kader 
(MFK) voor een concurrerend, duurzaam 
en integratiegericht Europa; stelt voor om 
binnen het Europees programma voor 
sociale verandering een gewicht van 30% 
van de totale financiering toe te kennen 
aan de pijler microfinanciering.

Or. pt

Amendement 16
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13) wijst nogmaals op de essentiële rol die
het Europees fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (EFG) speelt in de strijd 
tegen de nefaste gevolgen van de 
globalisering en industriële 
herstructureringen; dringt aan op de 

13) erkent de meerwaarde van het 
Europees fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (EFG) als een instrument 
voor snel ingrijpen om ontslagen 
werknemers bij hun terugkeer op de 
arbeidsmarkt te helpen; beklemtoont dat 



PE494.522v01-00 10/16 AM\909696NL.doc

NL

voortzetting en de opwaardering van het 
EFG na 2014 als flexibiliteitsinstrument 
waartoe alle categorieën werknemers die 
het slachtoffer worden van de gevolgen 
van structurele veranderingen door de 
globalisering of een onverwachte crisis, 
op gelijke voorwaarden toegang hebben;

dit instrument tot een Europees fonds 
voor aanpassing aan duurzaamheid moet 
worden omgevormd en dat de lidstaten 
moeten worden gestimuleerd er gebruik 
van te maken om de Europa 2020-
doelstellingen te behalen, 
herstructureringen te beheren en nieuwe 
vaardigheden te bevorderen, ook met 
betrekking tot nieuwe, duurzame, 
kwalitatief hoogwaardige "groene" 
banen;

Or. en

Amendement 17
Csaba Őry

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13) wijst nogmaals op de essentiële rol die 
het Europees fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (EFG) speelt in de strijd 
tegen de nefaste gevolgen van de 
globalisering en industriële 
herstructureringen; dringt aan op de 
voortzetting en de opwaardering van het 
EFG na 2014 als flexibiliteitsinstrument 
waartoe alle categorieën werknemers die 
het slachtoffer worden van de gevolgen 
van structurele veranderingen door de 
globalisering of een onverwachte crisis, op 
gelijke voorwaarden toegang hebben;

13) wijst nogmaals op de essentiële rol die 
het Europees fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (EFG) speelt in de strijd 
tegen de nefaste gevolgen van de 
globalisering en een onverwachte crisis; 
dringt aan op de voortzetting van het EFG 
met hetzelfde financiële volume als 
voorheen en de opwaardering ervan na 
2014 als flexibiliteitsinstrument waartoe 
alle categorieën werknemers die het 
slachtoffer worden van de gevolgen van 
structurele veranderingen door de 
globalisering of een onverwachte crisis, op 
gelijke voorwaarden toegang hebben; 
dringt tevens aan op een vereenvoudigde 
procedure ten aanzien van de uitkering 
van subsidies;

Or. en

Amendement 18
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 14
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Ontwerpadvies Amendement

14) dringt erop aan dat de voedselhulp aan 
de meest behoeftigen de situatie van de 
armen in Europa blijft ondersteunen; 
herinnert de Commissie aan haar belofte 
om tijdig een wetgevingsvoorstel in die zin 
in te dienen om de continuïteit van het 
programma na 2014 te garanderen, met 
een nieuwe rechtsgrondslag en met eigen 
financiële middelen (naast de 20% van de 
ESF-middelen voor de bevordering van 
sociale insluiting en bestrijding van 
armoede);

14) dringt erop aan dat een programma 
voor de meest behoeftigen de situatie van 
de armen in Europa zou moeten 
verbeteren; herinnert de Commissie aan 
haar belofte om tijdig een 
wetgevingsvoorstel in die zin in te dienen 
om de continuïteit van de steun na 2014 te 
garanderen, met een nieuwe 
rechtsgrondslag en met eigen financiële 
middelen (naast de 20% van de ESF-
middelen voor de bevordering van sociale 
insluiting en bestrijding van armoede),
waarbij de nadruk ligt op het helpen van 
organisaties die de meest behoeftigen 
steunen en het aanpakken van het 
structurele probleem van voedselarmoede;

Or. en

Amendement 19
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

14 bis) is van mening dat het vanwege de 
toenemende armoede, ook onder 
werkenden, ten gevolge van het zogeheten 
soberheidsbeleid, noodzakelijk is om 
minstens 500 miljoen euro vrij te maken 
voor het Europese voedselhulpprogramma 
voor de meest behoeftigen voor de periode 
2014 – 2020;

Or. pt

Amendement 20
Csaba Őry

Ontwerpadvies
Paragraaf 15
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Ontwerpadvies Amendement

15) benadrukt dat de
partnerschapscontracten belangrijk zijn en 
dat de effectieve vertegenwoordiging van 
parlementsleden in de toezichtscomités en 
hun effectieve deelname aan de 
werkzaamheden hiervan onontbeerlijk 
zijn;

15) benadrukt dat partnerschapscontracten 
belangrijk zijn en dat effectieve 
vertegenwoordiging onontbeerlijk is;

Or. en

Amendement 21
Anna Záborská

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

17 bis) stelt voor om, rekening houdende 
met de steeds hogere levensverwachting 
en om gepensioneerde werknemers die dat 
wensen de kans te geven om hun baan en 
hun financiële onafhankelijkheid te 
behouden, in het nieuwe meerjarig 
financieel kader de bevordering op te 
nemen van communautair en nationaal 
beleid dat senioren in staat stelt om aan 
het werk te blijven of terug te keren naar 
de arbeidsmarkt, met name via 
maatregelen die het mogelijk maken om 
werk en pensioen te combineren;

Or. fr

Amendement 22
Anna Záborská

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

17 ter) wijst erop dat het belangrijk is om 
in het nieuwe meerjarig financieel kader 
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voldoende middelen vrij te maken voor het 
bevorderen van positieve maatregelen die 
erop gericht zijn vrouwen en mannen te 
helpen die hun beroepsactiviteit tijdelijk 
stopgezet hebben om zich toe te leggen op 
de opvoeding van de kinderen of de zorg 
voor ouderen of andere 
zorgafhankelijken;

Or. fr

Amendement 23
Anna Záborská

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

17 quater) stelt voor om in het nieuwe 
meerjarig financieel kader maatregelen 
op te nemen die gericht zijn op een 
nationaal begrotingsbeleid dat aangepast 
is aan de behoeften van het gezin 
("sectorial policy family 
mainstreaming"); in dit beleid moet 
rekening worden gehouden met de 
financiële verplichtingen van gezinnen in 
de lidstaten, met name met de kosten van 
de zorg voor kinderen, in 
overeenstemming met de keuze van de 
ouders, en van de zorg voor ouderen en 
andere zorgafhankelijken, via een fiscale 
regeling of een systeem van 
belastingvermindering; dringt er met klem 
bij de lidstaten op aan om in het nieuwe 
meerjarig financieel kader fiscale 
maatregelen te stimuleren die een stijging 
van het geboortecijfer aanmoedigen en 
vestigt de aandacht op de noodzaak om na 
de bevalling vrouwen en met name jonge, 
alleenstaande moeders, bescherming en 
gerichte steun te garanderen;

Or. fr

Amendement 24
Csaba Őry
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Interinstitutioneel akkoord betreffende samenwerking in begrotingszaken en goed 
financieel beheer (COM(2011)0403)
Paragraaf 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Behalve in het deel Economische, 
sociale en territoriale samenhang van het 
financieel kader zorgen de instellingen er 
tijdens de begrotingsprocedure en bij de 
goedkeuring van de begroting met het oog 
op een goed financieel beheer zo veel 
mogelijk voor dat onder de maxima van de 
verschillende rubrieken voldoende marges 
beschikbaar blijven. 

8. De instellingen zorgen er tijdens de 
begrotingsprocedure en bij de goedkeuring 
van de begroting met het oog op een goed 
financieel beheer zo veel mogelijk voor dat 
voldoende marges beschikbaar blijven 
onder de maxima van de verschillende 
rubrieken. 

Or. en

Amendement 25
Csaba Őry

Interinstitutioneel akkoord betreffende samenwerking in begrotingszaken en goed 
financieel beheer (COM(2011)0403)
Paragraaf 13 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. Het Europees Fonds voor aanpassing 
aan de globalisering is bedoeld om extra 
steun te geven aan werknemers die de 
gevolgen van grote structurele 
veranderingen in de wereldhandelspatronen 
ondervinden, teneinde hen te helpen bij 
hun terugkeer op de arbeidsmarkt, en aan 
landbouwers die de gevolgen van de 
globalisering ondervinden.

Het Europees Fonds voor aanpassing aan 
de globalisering is bedoeld om extra steun 
te geven aan werknemers die de gevolgen 
van grote structurele veranderingen in de 
wereldhandelspatronen ten gevolge van de 
globalisering ondervinden, of die de 
gevolgen van ernstige ontregelingen door 
een onverwachte crisis ondervinden, ten
einde hen te helpen bij hun terugkeer op de 
arbeidsmarkt.

Or. en

Amendement 26
Marije Cornelissen

Interinstitutioneel akkoord betreffende samenwerking in begrotingszaken en goed 
financieel beheer (COM(2011)0403)
Paragraaf 13 – streepje 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. Het Europees Fonds voor aanpassing 
aan de globalisering is bedoeld om extra 
steun te geven aan werknemers die de 
gevolgen van grote structurele 
veranderingen in de wereldhandelspatronen 
ondervinden, teneinde hen te helpen bij 
hun terugkeer op de arbeidsmarkt, en aan 
landbouwers die de gevolgen van de 
globalisering ondervinden.

13. Het Europees fonds voor aanpassing 
aan de globalisering is bedoeld om extra 
steun te geven aan werknemers die de 
gevolgen van grote structurele 
veranderingen in de wereldhandelspatronen 
ondervinden, teneinde hen te helpen bij 
hun terugkeer op de arbeidsmarkt.

Or. en

Amendement 27
Csaba Őry

Interinstitutioneel akkoord betreffende samenwerking in begrotingszaken en goed 
financieel beheer (COM(2011)0403)
Paragraaf 13 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het fonds mag niet groter zijn dan een 
jaarlijks maximumbedrag van 429 miljoen 
EUR (prijzen 2011).

Het jaarlijks bedrag van de reserve wordt 
vastgesteld op 500 miljoen EUR (prijzen 
2011) en kan worden aangewend tot jaar 
n+1 overeenkomstig het Financieel 
Reglement. De reserve wordt als 
voorziening opgenomen in de algemene 
begroting van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 28
Csaba Őry

Interinstitutioneel akkoord betreffende samenwerking in begrotingszaken en goed 
financieel beheer (COM(2011)0403)
Paragraaf 13 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tegelijk met haar voorstel voor een besluit 
om van het fonds gebruik te maken, dient 
de Commissie bij de twee takken van de 
begrotingsautoriteit een voorstel tot 
overschrijving naar de betrokken 
begrotingsonderdelen in. Indien er geen 

Tegelijk met haar voorstel voor een besluit 
om van het fonds gebruik te maken, dient 
de Commissie bij de twee takken van de 
begrotingsautoriteit een voorstel tot 
overschrijving naar de betrokken 
begrotingsonderdelen in, aangezien 
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eensgezindheid bestaat, wordt een 
trialoogprocedure ingeleid.

middelen van het Europees Sociaal Fonds 
gewoonlijk niet worden overgeschreven. 
Indien er geen eensgezindheid bestaat, 
wordt een trialoogprocedure ingeleid.

Or. en

Amendement 29
Csaba Őry

Interinstitutioneel akkoord betreffende samenwerking in begrotingszaken en goed 
financieel beheer (COM(2011)0403)
Paragraaf 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17. Dit punt geldt niet voor kredieten in het 
kader van het cohesiebeleid die volgens de 
gewone wetgevingsprocedure zijn 
vastgesteld, van tevoren door de lidstaten 
zijn toegewezen en de financiering voor de 
gehele duur van een programma regelen, 
noch voor de in artikel 14 van de MFK-
verordening bedoelde grootschalige 
projecten. 

17. Dit punt geldt niet voor kredieten in het 
kader van het cohesiebeleid die volgens de 
gewone wetgevingsprocedure zijn 
vastgesteld, van tevoren door de lidstaten 
zijn toegewezen en de financiering voor de 
gehele duur van een programma regelen, 
noch voor de in artikel 14 van de MFK-
verordening bedoelde grootschalige 
projecten. Landen die gebruik hebben 
gemaakt van het Europees 
stabilisatiemechanisme kunnen echter 
aanvullende financiering aan de hand 
van onbestede middelen van het 
Cohesiefonds ontvangen.

Or. en


