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Amendement 1
Andrzej Grzyb

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

-1. onderstreept dat het cohesiebeleid, 
conform de bepalingen van het Verdrag 
van Lissabon en de bestaande optimale 
praktijken gestalte moet krijgen door het 
creëren van synergievoordelen en door 
sectorale versnippering van de 
beschikbare regionale beleidsmiddelen te 
voorkomen; een en ander moet worden 
gecontinueerd, zowel tot aan het einde 
van het lopende financiële kader als 
binnen het nieuwe financiële kader voor 
de periode na 2013;

Or. en

Amendement 2
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat het cohesiebeleid een 
essentieel instrument is om de 20-20-20 
doelstelling voor 2010 te verwezenlijken 
en een samenhangende strategie uit te 
stippelen om op middellange en lange 
termijn te komen tot een Europese 
economie met een hoge energie-efficiëntie 
en een laag CO2-emissieniveau; stelt vast 
dat bij de investeringen in projecten op 
het gebied van energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energiebronnen niet de 
verwachte vooruitgang is geboekt;

1. wijst erop dat de financiering van het 
cohesiebeleid bevorderlijk moet zijn voor 
de duurzame ontwikkeling van de EU als 
geheel door te waarborgen dat er beter 
gebruik wordt gemaakt van het potentieel 
van regio's en subregio's met een BBP dat 
onder het EU-gemiddelde ligt; wijst erop 
dat het cohesiebeleid een essentieel 
instrument is om de 20-20-20 doelstelling 
voor 2010 te verwezenlijken, met name 
wat betreft maatregelen voor de 
veiligstelling en bevordering van de 
energievoorziening die de 
werkgelegenheid binnen de interne markt 
ten goede komen; 

Or. pl
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Amendement 3
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat het cohesiebeleid een 
essentieel instrument is om de 20-20-20 
doelstelling voor 2010 te verwezenlijken 
en een samenhangende strategie uit te 
stippelen om op middellange en lange 
termijn te komen tot een Europese 
economie met een hoge energie-efficiëntie 
en een laag CO2-emissieniveau; stelt vast 
dat bij de investeringen in projecten op het 
gebied van energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energiebronnen niet de 
verwachte vooruitgang is geboekt;

1. wijst erop dat het cohesiebeleid een 
essentieel instrument is om de
economische en sociale cohesie te 
bevorderen, met als doel voorzieningen te 
treffen ter vermindering van regionale 
verschillen, reële convergentie te 
stimuleren en groei en werkgelegenheid 
in de hand te werken, en tevens om de 
kosten van de interne markt en de EMU 
voor achtergebleven regio's te herverdelen 
en te compenseren en om de 20-20-20 
doelstelling voor 2010 te helpen
verwezenlijken en een samenhangende 
strategie uit te stippelen om op 
middellange en lange termijn te komen tot 
een Europese economie met een hoge 
energie-efficiëntie en een laag CO2-
emissieniveau; stelt vast dat bij de 
investeringen in projecten op het gebied 
van energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energiebronnen niet de verwachte 
vooruitgang is geboekt;

Or. pt

Amendement 4
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat het cohesiebeleid een 
essentieel instrument is om de 20-20-20 
doelstelling voor 2010 te verwezenlijken 
en een samenhangende strategie uit te 
stippelen om op middellange en lange 
termijn te komen tot een Europese 

1. wijst erop dat het cohesiebeleid een 
essentieel instrument is om de 20-20-20 
doelstelling voor 2010 te verwezenlijken 
en een samenhangende strategie uit te 
stippelen om op middellange en lange 
termijn te komen tot een Europese 
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economie met een hoge energie-efficiëntie 
en een laag CO2-emissieniveau; stelt vast 
dat bij de investeringen in projecten op het 
gebied van energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energiebronnen niet de 
verwachte vooruitgang is geboekt;

economie met een hoge energie-efficiëntie 
en een laag CO2-emissieniveau; stelt vast 
dat bij de investeringen in projecten op het 
gebied van energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energiebronnen, de 
ontwikkeling van het breedbandnetwerk 
en het gebruik van ICT bij overheid en 
bedrijfsleven niet de verwachte 
vooruitgang is geboekt;

Or. ro

Amendement 5
Andrzej Grzyb

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat het cohesiebeleid een 
essentieel instrument is om de 20-20-20 
doelstelling voor 2010 te verwezenlijken 
en een samenhangende strategie uit te 
stippelen om op middellange en lange 
termijn te komen tot een Europese 
economie met een hoge energie-efficiëntie 
en een laag CO2-emissieniveau; stelt vast 
dat bij de investeringen in projecten op het 
gebied van energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energiebronnen niet de 
verwachte vooruitgang is geboekt;

1. wijst erop dat het cohesiebeleid een 
belangrijk instrument is om de 20-20-20 
doelstelling voor 2010 te verwezenlijken 
en een samenhangende strategie uit te 
stippelen om op middellange en lange 
termijn te komen tot een Europese 
economie met een hoge energie-efficiëntie 
en een laag CO2-emissieniveau; stelt vast 
dat bij de investeringen in projecten op het 
gebied van energie-efficiëntie, energie-
infrastructuur en hernieuwbare 
energiebronnen niet de verwachte 
vooruitgang is geboekt;

Or. en

Amendement 6
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat, wanneer het 
cohesiebeleid ondergeschikt zou worden 
gemaakt aan de prioriteiten van de "EU-
strategie voor 2020", dit negatieve 
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gevolgen kan hebben voor de 
economische en sociale cohesie, omdat 
dan teveel het accent komt te liggen op 
concurrentievermogen, deregulering, 
aanpassingsvermogen en zakelijke 
mentaliteit, ten koste van de cohesie, de 
convergentie en de noodzakelijke 
maatschappelijke duurzaamheid;

Or. pt

Amendement 7
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat het cohesiebeleid 
en de ondernomen cohesieprojecten beter 
moeten worden afgestemd op de EU-
strategie voor 2020 inzake groei en 
werkgelegenheid en meer resultaatgericht 
moet worden opgezet;  onderstreept de 
noodzaak om duidelijke doelen vast te 
stellen en te evalueren of deze ook 
daadwerkelijk zijn bereikt, en duidelijke 
bevoegdheden toe te kennen aan de 
respectieve bestuursniveaus;

Or. en

Amendement 8
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat het cohesiebeleid niet 
effectief genoeg wordt ingezet bij het 
stimuleren van investeringen in 
infrastructuurvoorzieningen ter 
aanpassing aan de klimaatverandering 
zoals waterkeringen;   

Or. pl
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Amendement 9
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. pleit voor het koppelen van 
steunallocatie aan eerder behaalde 
resultaten en voor het creëren van meer 
mogelijkheden voor de Rekenkamer en 
het OLAF om tegen lidstaten die 
oneigenlijk gebruik maken van Europese 
subsidies een terugvorderingsprocedure in 
te stellen, alsook voor de afschaffing van 
onnodige administratieve lasten, 
flexibeler projectbeheer en 
gesynchroniseerde controles om deze te 
vereenvoudigen en om de verwarring en 
verkeerde interpretaties te vermijden die 
de thans gangbare administratieve 
praktijken vaak teweegbrengen;

Or. en

Amendement 10
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is van mening dat, om 
bedrijfsverplaatsingen binnen de EU 
tegen te gaan, aan de toekenning van 
overheidssteun in het kader van de 
structuurfondsen voor ondernemingen als 
voorwaarde moet worden verbonden dat 
zij bereid zijn langlopende 
overeenkomsten aan te gaan met 
betrekking tot locatie, vestigingsduur en 
permanente werkgelegenheid;

Or. pt
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Amendement 11
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. stelt zich op het standpunt dat 
het cohesiebeleid niet louter mag worden 
gezien als een instrument voor het 
bereiken van de doelstellingen van andere 
sectorale beleidsmaatregelen, aangezien 
het een tak van EU-beleid betreft die een 
aanzienlijke meerwaarde biedt en een 
eigen bestaansreden heeft, namelijk 
bevordering van de economische en 
sociale samenhang;

Or. pt

Amendement 12
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie vast te stellen 
welke belemmeringen er zijn voor de 
besteding van een hoger percentage van 
deze fondsen op het gebied van energie en 
aanvullende maatregelen voor te stellen om 
deze situatie te verhelpen;

2. verzoekt de Commissie vast te stellen 
welke belemmeringen er zijn voor de 
besteding van een hoger percentage van 
deze fondsen voor de bevordering van 
energie-efficiëntie en om aanvullende 
maatregelen voor te stellen om deze 
situatie te verhelpen; deze maatregelen 
zouden o.a. kunnen voorzien in 
verbetering van de informatievoorziening 
op lokaal niveau of de instelling van 
éénloketsystemen en de garantie dat de te 
nemen maatregelen worden geëvalueerd 
in termen van energie-efficiëntie;

Or. en
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Amendement 13
Andrzej Grzyb

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie vast te stellen 
welke belemmeringen er zijn voor de 
besteding van een hoger percentage van 
deze fondsen op het gebied van energie en 
aanvullende maatregelen voor te stellen om 
deze situatie te verhelpen;

2. verzoekt de Commissie vast te stellen 
welke belemmeringen er zijn voor de 
besteding van een hoger percentage van 
deze fondsen op het gebied van energie en 
aanvullende maatregelen voor te stellen om 
deze situatie te verhelpen; de voorgestelde 
maatregelen mogen echter geen afbreuk 
doen aan de bestaande fundamenten van 
het cohesiebeleid en mogen niet leiden tot 
sectorale versnippering van beschikbare 
middelen;

Or. en

Amendement 14
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. roept de Commissie en de nationale 
overheden ertoe op een directere relatie te 
leggen tussen de cohesiefondsen en het 
kaderprogramma onderzoek, onderstreept 
dat de cohesiefondsmiddelen moeten 
worden gebruikt om de 
researchinfrastructuur te ondersteunen, 
zodat het uitgevoerde onderzoek het 
uitmuntendheidsniveau kan bereiken dat 
nodig is om toegang te krijgen tot 
researchfondsen, en dringt aan op een 
betere informatiestroom tussen 
cohesiefondsmiddelen en 
onderzoeksprogramma's, in die zin dat 
projecten met een groot potentieel toegang 
moeten kunnen krijgen tot betere 
faciliteiten, zodat zij succesvol kunnen 
worden uitgevoerd;
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Or. en

Amendement 15
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie een 
nauwgezet onderzoek in te stellen naar de 
effecten van het stabiliteits- en groeipact, 
de euro en de liberalisering van de interne 
en internationale markten op het cohesie-
en convergentiebeleid, met name voor 
micro-ondernemingen en mkb-bedrijven 
in de respectieve lidstaten;

Or. pt

Amendement 16
Andrzej Grzyb

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie met het oog op
de herziening van het cohesiebeleid en de 
financiële vooruitzichten van de EU
energiebesparing automatisch op te 
nemen als voorwaarde voor de 
verstrekking van middelen uit hoofde van 
de structuurfondsen en het cohesiefonds en 
een groter deel van de middelen te 
bestemmen voor projecten op het gebied 
van energie-efficiëntie en 
gedecentraliseerde hernieuwbare 
energiebronnen;

3. verzoekt de Commissie
energiebesparing – voor zover van 
toepassing – automatisch bij de herziening 
van het cohesiebeleid en de financiële 
vooruitzichten van de EU te betrekken als 
voorwaarde voor de verstrekking van 
middelen uit hoofde van de 
structuurfondsen en het cohesiefonds, en 
een groter deel van de middelen te 
bestemmen voor projecten op het gebied 
van energie-efficiëntie en 
gedecentraliseerde hernieuwbare 
energiebronnen; daarbij mag niet worden 
gediscrimineerd ten aanzien van projecten 
die hoe dan ook niet gerelateerd of 
gekoppeld zijn aan de energie-
efficiëntieproblematiek en mag niet leiden 
tot meer bureaucratische rompslomp voor 
de ontvangers van steun uit de 
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structuurfondsen en het cohesiefonds;

Or. en

Amendement 17
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie met het oog op
de herziening van het cohesiebeleid en de 
financiële vooruitzichten van de EU 
energiebesparing automatisch op te nemen
als voorwaarde voor de verstrekking van 
middelen uit hoofde van de 
structuurfondsen en het cohesiefonds en 
een groter deel van de middelen te 
bestemmen voor projecten op het gebied 
van energie-efficiëntie en 
gedecentraliseerde hernieuwbare
energiebronnen;

3. verzoekt de Commissie bij de herziening 
van het cohesiebeleid en de financiële 
vooruitzichten van de EU energiebesparing
door middel van in technisch en 
economisch opzicht efficiënter 
energiegebruik automatisch te hanteren
als voorwaarde voor de verstrekking van 
middelen uit hoofde van de 
structuurfondsen en het cohesiefonds en 
een groter deel van de middelen te 
bestemmen voor projecten ter verbetering 
van de efficiency op het gebied van
elektriciteitsopwekking en –transmissie, 
voor gedecentraliseerde
warmtekrachtkoppeling en hernieuwbare
energiewinning;

Or. pl

Amendement 18
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie met het oog op 
de herziening van het cohesiebeleid en de 
financiële vooruitzichten van de EU 
energiebesparing automatisch op te nemen
als voorwaarde voor de verstrekking van 
middelen uit hoofde van de 
structuurfondsen en het cohesiefonds en 
een groter deel van de middelen te 
bestemmen voor projecten op het gebied 

3. verzoekt de Commissie met het oog op 
de herziening van het cohesiebeleid en de 
financiële vooruitzichten van de EU 
energiebesparing als voorwaarde te 
hanteren bij de verstrekking van middelen 
uit hoofde van de structuurfondsen en het 
cohesiefonds, voor zover er specifieke 
steun beschikbaar is voor de voor 
energiebesparing noodzakelijke 
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van energie-efficiëntie en 
gedecentraliseerde hernieuwbare 
energiebronnen;

investeringen, en een groter deel van de 
middelen te bestemmen voor projecten op 
het gebied van energie-efficiëntie en 
gedecentraliseerde hernieuwbare 
energiebronnen;

Or. pt

Amendement 19
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie met het oog op 
de herziening van het cohesiebeleid en de 
financiële vooruitzichten van de EU 
energiebesparing automatisch op te nemen 
als voorwaarde voor de verstrekking van 
middelen uit hoofde van de 
structuurfondsen en het cohesiefonds en 
een groter deel van de middelen te 
bestemmen voor projecten op het gebied 
van energie-efficiëntie en 
gedecentraliseerde hernieuwbare
energiebronnen;

3. verzoekt de Commissie met het oog op 
de herziening van het cohesiebeleid en de 
financiële vooruitzichten van de EU 
energiebesparing automatisch op te nemen 
als voorwaarde voor de verstrekking van 
middelen uit hoofde van de 
structuurfondsen en het cohesiefonds en 
een groter deel van de middelen te 
bestemmen voor energie-
efficiencyprojecten, met name voor
energie-efficiënte gebouwen, en voor
gedecentraliseerde hernieuwbare
energieprojecten;

Or. ro

Amendement 20
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is ervan overtuigd dat de 
woningsector de regionale ontwikkeling 
kan helpen stimuleren door intensivering 
van economische activiteiten die 
gebaseerd zijn op technologische 
innovatie op het gebied van energie en 
stadsvernieuwing en door versteviging 
van de sociale cohesie in het betrokken 
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gebied, en roept de Commissie ertoe op 
tegen juni 2011 een Europees 
bouwinitiatief te lanceren met het oog op 
de ondersteuning en totstandbrenging in 
de EU van een gebouwenpark waarvan 
het energiegebruik tegen 2050 tot nul is 
gereduceerd;

Or. en

Amendement 21
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op de tussentijdse herziening van de 
financiële vooruitzichten voor 2007-2013 
en van het cohesiebeleid te benutten om 
een betere besteding van Europese 
financieringsmiddelen in de periode 2011-
2013 te bewerkstelligen;

Or. ro

Amendement 22
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. onderstreept dat er alleen EU-
subsidies voor de renovatie van gebouwen 
mogen worden toegekend wanneer het 
projecten betreft ter ondersteuning van 
ingrijpende renovaties waardoor de vraag 
naar energie met 50 tot 90% kan worden 
teruggedrongen in vergelijking met de 
prestaties vóór de renovatie (afhankelijk 
van de staat van het gebouw), zodat het 
bestaande woningbestand tegen 2050 met 
een gemiddelde van ten minste 80% 
verbeterd zal zijn in vergelijking met de 
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huidige prestatieniveaus;

Or. en

Amendement 23
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zich te richten naar de in het 
kader van de EU-strategie voor 2020 
vastgelegde prioriteiten, en flexibiliteit te 
betrachten bij de herziening van de 
operationele programma's en bij de 
herverdeling van middelen over de 
respectieve programma's, teneinde de in 
die strategie gedefinieerde doelstellingen 
te kunnen verwezenlijken;

Or. ro

Amendement 24
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. erkent dat een efficiënt gebruik van de 
hulpbronnen talrijke sociale en 
economische voordelen heeft, met name 
het creëren van banen die niet naar elders 
kunnen worden overgebracht, zowel op het 
platteland als in stedelijke gebieden en 
vooral in het geval van KMO's;

4. erkent dat een efficiënt gebruik van de 
hulpbronnen talrijke sociale en 
economische voordelen heeft, met name 
het creëren van banen die niet naar elders 
kunnen worden overgebracht, zowel op het 
platteland als in stedelijke gebieden en 
vooral in het geval van KMO's; stelt met 
bezorgdheid vast dat de steun van de EU 
voor met name micro-ondernemingen en 
mkb-bedrijven in sommige regio's niet 
voldoende is gebleken om de nadelige 
gevolgen van de interne markt, de EMU 
en de liberalisering van de wereldhandel 
te ondervangen;

Or. pt
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Amendement 25
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderkent dat de bestaande 
middelen en sociale voordelen beter 
kunnen worden benut door de 
subsidiëring in het kader van het 
cohesiebeleid op een zodanige manier in 
te richten dat duurzame ontwikkeling op 
regionaal en subregionaal niveau in de 
lidstaten erdoor wordt bevorderd;  is van 
mening dat door een gelijkmatiger 
verdeling van de cohesiefinanciering kan 
worden bewerkstelligd dat het lokale 
sociale potentieel en de op lokaal niveau 
beschikbare middelen worden 
gemobiliseerd, waardoor er nieuwe banen 
worden gecreëerd;

Or. pl

Amendement 26
Andrzej Grzyb

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt in het kader van het nieuwe 
financiële kader en van de EU-strategie 
voor 2020 aan op het terugdringen van de 
administratieve lasten voor mkb-
bedrijven, zodat zij beter toegang krijgen 
tot de beschikbare middelen;   
onderstreept de rol van mkb-bedrijven als 
innoverende krachten in de economie, en 
benadrukt de noodzaak "slapende 
innovatoren wakker te schudden", in die 
zin dat mkb-bedrijven ertoe moeten 
worden aangemoedigd aan innovatieve 
projecten mee te werken en dat zij beter 



PE452.653v01-00 16/19 AM\838249NL.doc

NL

bewust moeten worden gemaakt van hun 
eigen potentieel;

Or. en

Amendement 27
Oriol Junqueras Vies namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie de EU-
financieringsfaciliteiten voor regionale 
projecten voor het mkb beter toegankelijk 
te maken door meer budgettaire middelen 
specifiek toe te wijzen voor bepaalde mkb-
programma's, steun te verlenen voor 
verbetering van de bestedingscapaciteit en 
de te volgen administratieve procedures te 
vereenvoudigen;

Or. en

Amendement 28
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept het belang van een 
rendabele bosbouwsector voor de 
regionale ontwikkeling, vooral in 
landelijke gebieden, waar hij sterk 
bijdraagt aan de economische groei, de 
werkgelegenheid en de welvaart;

Or. en

Amendement 29
Andrzej Grzyb

Ontwerpadvies
Paragraaf 4qter (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

4 ter. onderstreept de rol van lokale en 
regionale overheden bij de uitvoering van 
het cohesiebeleid, met name gezien de rol 
die hen in het kader van de EU-strategie 
voor 2020 is toegewezen bij het herstel 
van de werkgelegenheid en de 
ontwikkeling van het mkb als sector, 
alsmede gezien hun vermogen om lokale 
problemen en behoeften adequaat te 
identificeren;  dringt er derhalve op aan 
de samenwerking met lokale en regionale 
overheden bij de uitvoering van het 
cohesiebeleid te intensiveren en om bij de 
uitstippeling van het cohesiebeleid in het 
perspectief van de financiële 
vooruitzichten voor de periode na 2013 
ook rekening te houden met het advies 
van het Comité van de Regio's inzake de 
"Bijdrage van het cohesiebeleid aan de 
EU-strategie voor 2020";

Or. en

Amendement 30
Oriol Junqueras Vies namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is in dit verband ingenomen met 
lopende initiatieven zoals JASPERS 
(projectontwikkeling), JEREMIE (eigen 
vermogen, leningen of garanties) en 
JASMINE (microkredietfaciliteiten) en 
dringt er bij de Commissie op aan de 
participatieprocedure voor mkb-bedrijven 
verder te vereenvoudigen en te 
stroomlijnen en te onderzoeken welke 
aanvullende financieringsinstrumenten 
de EU verder nog ter beschikking kan 
stellen;

Or. en
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Amendement 31
Oriol Junqueras Vies namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. is van mening dat de 
samenwerking op lokaal niveau tussen 
mkb-bedrijven, bedrijfsnetwerken, 
researchinstituten, onderzoeksclusters en 
regionale overheden moet worden 
verbeterd met het oog op een snellere 
identificatie van regionale programma's 
en projectkansen, ondersteuning van 
toegepast onderzoek en innovatie en het 
creëren van hoogwaardige 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 32
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op de belangrijke rol van 
informatie- en communicatietechnologieën
(ICT) bij de bevordering van de energie-
efficiëntie en de sociale, economische en 
territoriale samenhang van de EU;

5. wijst op de belangrijke rol van 
informatie- en communicatietechnologieën
(ICT) bij de bevordering van de energie-
efficiëntie en de sociale, economische en 
territoriale samenhang van de EU, 
beschouwt de 3,7% die de EU-27 in totaal 
spenderen aan cohesiebeleid als 
ontoereikend en verzoekt de Commissie en 
de lidstaten hun investeringen in ICT 
verder te verhogen;  

Or. ro

Amendement 33
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 
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Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op de belangrijke rol van de 
informatie- en 
communicatietechnologieën (ICT) bij de 
bevordering van de energie-efficiëntie en 
de sociale, economische en territoriale 
samenhang van de EU;

5. benadrukt de belangrijke rol van
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
bij de bevordering van innovatie, met 
name op het gebied van ICT, bij de
bevordering van efficiënt energiegebruik
en in het kader van het cohesiebeleid en 
de duurzame economische ontwikkeling in
de EU;

Or. pl

Amendement 34
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. vestigt de aandacht op de problemen 
die de lidstaten ondervinden bij de 
uitvoering van de EU-richtlijnen inzake 
recycling en verwerking van 
huishoudelijk afval en op het feit dat 
materiaal- en energierecycling een 
bijkomend middel zijn voor de verwerving 
van hulpbronnen en het creëren van 
nieuwe banen, met name op regionaal en
subregionaal niveau;

Or. pl


