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Amendement 1
Jutta Haug

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie te zorgen voor 
meer assistentie en specifieke opleidingen 
voor kandidaten en gebruiksvriendelijke 
richtsnoeren op te stellen; benadrukt dat 
meer aandacht moet worden besteed aan de 
onderdelen van het programma met een 
laag uitvoeringspercentage;

6. verzoekt de Commissie te zorgen voor 
meer assistentie en specifieke opleidingen 
voor kandidaten en gebruiksvriendelijke 
richtsnoeren op te stellen; benadrukt dat 
onmiddellijk aandacht moet worden 
besteed aan de onderdelen van het 
programma met een laag 
uitvoeringspercentage en dat 
dienovereenkomstig moet worden 
gehandeld;

Or. en

Amendement 2
Thomas Ulmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie te zorgen voor 
meer assistentie en specifieke opleidingen 
voor kandidaten en gebruiksvriendelijke 
richtsnoeren op te stellen; benadrukt dat 
meer aandacht moet worden besteed aan de 
onderdelen van het programma met een 
laag uitvoeringspercentage;

6. verzoekt de Commissie te zorgen voor 
meer assistentie en specifieke opleidingen 
voor kandidaten en gebruiksvriendelijke 
richtsnoeren op te stellen; benadrukt dat 
meer aandacht moet worden besteed aan of 
een onderzoek moet worden ingesteld 
naar de onderdelen van het programma 
met een laag uitvoeringspercentage;

Or. de
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Amendement 3
Jutta Haug

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt het belang van meer en 
gerichte assistentie aan kandidaten die 
projecten in het kader van het 
volksgezondheidsprogramma uitvoeren, 
om onredelijke kostenclaims en 
onvolledige financiële verslagen die tot 
aanslepende procedures leiden te 
vermijden; dringt bovendien aan op 
duidelijke en gebruiksvriendelijke 
aanbestedingen om projectvoorstellen te 
voorkomen die absoluut niet in aanmerking 
komen voor financiering of van povere 
kwaliteit zijn;

7. benadrukt het belang van meer en 
gerichte assistentie aan kandidaten die 
projecten in het kader van het 
volksgezondheidsprogramma uitvoeren, 
om onredelijke kostenclaims en 
onvolledige financiële verslagen die tot 
aanslepende procedures leiden te 
vermijden; dringt bovendien aan op 
duidelijke en gebruiksvriendelijke 
aanbestedingen om projectvoorstellen te 
voorkomen die gezien hun omvang en de 
ermee gepaard gaande hoge kosten 
absoluut niet in aanmerking komen voor 
financiering of die van povere kwaliteit 
zijn;

Or. en

Amendement 4
Thomas Ulmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. dringt erop aan dat wordt 
gewaarborgd dat de geplande projecten 
gezien hun omvang en financiering zinvol 
zijn;

Or. de


