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Amendement 1
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat het cohesiebeleid 
een bijdrage levert aan de verwezenlijking 
van de EU 2020-doelstellingen voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei;

Or. en

Amendement 2
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het cohesiebeleid – het 
voornaamste beleidsterrein voor de 
ontwikkeling van de EU – de meeste 
lidstaten helpt om de economische crisis te 
boven te komen;

E. overwegende dat het cohesiebeleid – het 
voornaamste beleidsterrein voor de 
ontwikkeling van de EU – de meeste 
lidstaten helpt om de economische crisis te 
boven te komen; overwegende dat daarom 
de voordelen van het cohesiebeleid niet in 
gevaar mogen worden gebracht door een 
mechanisme als macro-economische 
voorwaarden;

Or. en

Amendement 3
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Kopje 1
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Ontwerpresolutie Amendement

Een tijdige start van de nieuwe 
programmeringsperiode van het 
cohesiebeleid

Een doeltreffende en tijdige start van de 
nieuwe programmeringsperiode van het 
cohesiebeleid

Or. en

Amendement 4
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat in de afgelopen jaren in het 
kader van het cohesiebeleid met succes 
miljarden euro's zijn geïnvesteerd in 
nieuwe banen, de ondersteuning van 
innovatieve ondernemingen en de 
ontwikkeling van vervoersverbindingen in 
de EU;

1. erkent dat in de afgelopen jaren in het 
kader van het cohesiebeleid met succes 
miljarden euro's zijn geïnvesteerd in 
nieuwe banen, de ondersteuning van 
innovatieve ondernemingen en een 
verbetering van de toegankelijkheid in de 
EU; merkt op dat de eveneens aanzienlijke 
investeringen in het milieu, in energie en 
in de afval- en watersector nog verder 
moeten worden uitgewerkt teneinde de 
doelstellingen aangaande 
milieubescherming en -behoud te 
verwezenlijken.

Or. en

Amendement 5
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt echter dat er nog steeds 
sprake is van, soms toenemende, 
verschillen tussen de EU-regio's, en dat het 

2. benadrukt echter dat er nog steeds 
sprake is van, soms toenemende, 
verschillen tussen de EU-regio's, en dat het 
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van essentieel belang is om EU-middelen 
te blijven investeren in regio's om ervoor te 
zorgen dat regio's die behoefte hebben aan 
economische en sociale revitalisering, 
steun blijven ontvangen;

van essentieel belang is om EU-middelen 
te blijven investeren in regio's om ervoor te 
zorgen dat regio's die behoefte hebben aan 
economische, sociale en ecologische
revitalisering, steun blijven ontvangen;

Or. en

Amendement 6
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt echter dat er nog steeds 
sprake is van, soms toenemende, 
verschillen tussen de EU-regio's, en dat het 
van essentieel belang is om EU-middelen 
te blijven investeren in regio's om ervoor te 
zorgen dat regio's die behoefte hebben aan 
economische en sociale revitalisering, 
steun blijven ontvangen;

2. benadrukt echter dat er nog steeds 
sprake is van, soms toenemende, 
verschillen tussen de EU-regio's, en dat het 
van essentieel belang is om EU-middelen 
te blijven investeren in plaatsen en regio's 
om ervoor te zorgen dat gebieden die 
behoefte hebben aan economische en 
sociale revitalisering, steun blijven 
ontvangen;

Or. en

Amendement 7
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. herinnert aan het belang van het 
cohesiebeleid voor alle gebieden van de 
Europese Unie als instrument om het 
aanhoudende verschil in 
ontwikkelingsniveau tussen de 
onderscheidene gebieden en de 
achterstand van de minder begunstigde 
gebieden te verminderen, waarbij volgens 
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het Verdrag bijzondere aandacht dient te 
worden besteed aan de 
plattelandsgebieden, de regio's die 
kampen met ernstige en permanente 
natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals de meest 
noordelijke regio's met een zeer geringe 
bevolkingsdichtheid, alsmede insulaire, 
grensoverschrijdende en berggebieden en 
de ultraperifere gebieden van de Europese 
Unie;

Or. pt

Amendement 8
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt dat het cohesiebeleid de 
toenemende jeugdwerkloosheid in de 
Europese Unie moet aanpakken;

Or. en

Amendement 9
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het belangrijk is ervoor te 
zorgen dat de lidstaten en de regio's in de 
gelegenheid zijn om begin 2014 zo snel 
mogelijk van start te gaan met de 
uitvoering van een nieuwe 
financieringsronde in het kader van het 
cohesiebeleid;

3. beklemtoont dat in deze tijden van crisis 
de financiering in het kader van het 
cohesiebeleid in een aantal lidstaten de 
belangrijkste of zelfs enige bron van 
investeringen is; benadrukt in deze context
dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat de 
lidstaten en de regio's in de gelegenheid 
zijn om begin 2014 zo snel mogelijk van 
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start te gaan met de uitvoering van een 
nieuwe financieringsronde in het kader van 
het cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 10
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. beklemtoont dat hiertoe de 
onderhandelingen over de GV zo snel 
mogelijk moeten worden afgerond;

4. beklemtoont dat hiertoe de 
onderhandelingen over de GV zo snel 
mogelijk moeten worden afgerond 
overeenkomstig de gewone 
wetgevingsprocedure;

Or. en

Amendement 11
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. betreurt dat de Raad en het 
Parlement de verordeningen over het 
toekomstige cohesiebeleid niet sneller 
hebben goedgekeurd en niet eerder tot een 
akkoord over het MFK zijn gekomen; is 
van mening dat de lidstaten en de 
regionale overheden door de laattijdige 
goedkeuring moeilijk konden anticiperen 
en zich moeilijk konden voorbereiden op 
de partnerschapsovereenkomsten en 
operationele programma's; is van mening 
dat de interinstitutionele procedures niet 
altijd voorzien in de behoefte aan een 
transparant debat;
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Or. en

Amendement 12
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. beklemtoont dat het meerjarig financieel 
kader (MFK) zo snel mogelijk moet 
worden vastgesteld, zodat de begroting 
voor het cohesiebeleid vast komt te staan 
en de programma's tijdig kunnen starten;

5. beklemtoont dat het meerjarig financieel 
kader (MFK) zo snel mogelijk na de 
afsluiting van de onderhandelingen over 
de sectorale dossiers door de Raad en het 
Europees Parlement moet worden 
vastgesteld, zodat de begroting voor het 
cohesiebeleid vast komt te staan en de 
programma's tijdig kunnen starten;

Or. en

Amendement 13
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. merkt op dat niet alleen de 
doeltreffende en tijdige start van de 
nieuwe programmeringsperiode van het 
cohesiebeleid van groot belang is, maar 
dat eveneens de kwaliteit van de PO's en 
de OP's gegarandeerd moet zijn om 
ervoor te zorgen dat de fondsen op lange 
termijn optimaal worden benut;

Or. en

Amendement 14
Cornelia Ernst
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt dat er in het meerjarig 
financieel kader (MFK) geen bepalingen 
mogen zijn opgenomen aangaande 
sancties voor regio's in geval van 
buitensporige tekorten;

Or. en

Amendement 15
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ingenomen met de in de verordening 
aangebrachte verbeteringen die leiden tot 
een sterkere en meer geïntegreerde aanpak 
van de financiering in het kader van het 
cohesiebeleid aan de hand van het 
gemeenschappelijk strategisch kader; 
erkent dat dit essentieel is om ervoor te 
zorgen dat de projecten een grotere impact 
hebben en tastbare resultaten opleveren;

6. is ingenomen met de in de verordening 
aangebrachte verbeteringen die leiden tot 
een sterkere en meer geïntegreerde aanpak 
van de financiering in het kader van het 
cohesiebeleid aan de hand van het 
gemeenschappelijk strategisch kader; 
erkent dat dit essentieel is om ervoor te 
zorgen dat de projecten een grotere impact 
hebben en tastbare resultaten opleveren; 
verzoekt de lidstaten nog meer 
maatregelen in te voeren ter 
vereenvoudiging van de bureaucratie en 
het beheer van de programma's, hetgeen 
zou leiden tot een vlottere 
tenuitvoerlegging en benutting van de 
fondsen;

Or. en

Amendement 16
Karima Delli
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met de voorstellen om 
vereenvoudigingsmaatregelen op te nemen 
in de GV om administratieve lasten te 
verminderen; is van mening dat 
vereenvoudiging van de procedure voor 
aanvragers en beheersinstanties van 
toegevoegde waarde zal zijn voor de EU-
financiering;

7. is ingenomen met de voorstellen om 
vereenvoudigingsmaatregelen op te nemen 
in de GV om administratieve lasten te 
verminderen; is van mening dat 
vereenvoudiging van de procedure voor 
aanvragers, begunstigden en 
beheersinstanties van toegevoegde waarde 
zal zijn voor de EU-financiering;

Or. en

Amendement 17
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. vindt dat een grotere betrokkenheid 
van partners nodig is, alsook een 
versterking van de Europese gedragscode 
inzake partnerschap die erkent dat lokale 
en regionale actoren en maatschappelijke 
organisaties een sleutelrol vervullen bij de 
succesvolle tenuitvoerlegging in de 
praktijk;

Or. en

Amendement 18
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent dat het cohesiebeleid een 8. erkent dat het cohesiebeleid een 
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essentiële bijdrage kan leveren aan het 
behalen van de Europa 2020-doelstellingen 
en benadrukt derhalve het belang van het 
afstemmen ervan op de Europa 2020-
doelstellingen middels een thematische 
concentratie op een beperkt aantal 
doelstellingen; beklemtoont dat er op dit 
vlak een flexibele aanpak moet worden 
gehanteerd om te voorzien in de lokale en 
regionale behoeften;

essentiële bijdrage kan leveren aan het 
behalen van de Europa 2020-doelstellingen 
en benadrukt derhalve het belang van het 
afstemmen ervan op de Europa 2020-
doelstellingen middels een thematische 
concentratie op een beperkt aantal 
doelstellingen; beklemtoont dat deze
aanpak voldoende flexibel is om te 
voorzien in de lokale en regionale 
behoeften;

Or. en

Amendement 19
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is ingenomen met het feit dat er een 
minimumaandeel voor het ESF is 
vastgelegd en dat er zodoende rekening 
wordt gehouden met de uitgebreide 
portfolio en het belang van dit fonds, met 
name in tijden van crisis;

Or. en

Amendement 20
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept het belang van de strategie 
voor slimme specialisatie als aanvulling op 
de doelstellingen van de Europa 2020-
groeistrategie door de nadruk te leggen op 
de vaststelling en maximale benutting van 
gebieden met een grote concurrentiekracht, 

9. onderstreept het belang van de strategie 
voor slimme specialisatie als aanvulling op 
de doelstellingen van de Europa 2020-
groeistrategie door de nadruk te leggen op 
de vaststelling en maximale benutting van 
gebieden met een grote concurrentiekracht, 
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de uitwisseling van beste praktijken en de 
integratie van onderzoek, innovatie en 
onderwijs via EU-brede partnerschappen;

de uitwisseling van beste praktijken en de 
integratie van onderzoek, innovatie en 
onderwijs via EU-brede partnerschappen; 
benadrukt dat slimme specialisatie niet de 
enige methode is voor het uitstippelen van 
economisch beleid;

Or. en

Amendement 21
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt het feit dat er al 
voorwaarden in het cohesiebeleid bestaan 
waaraan moet worden voldaan, maar dat in 
de volgende programmeringsperiode de 
doeltreffendheid van de financiering moet 
worden verbeterd door financiering te 
verbinden aan bepaalde criteria;

10. benadrukt het feit dat er al voldoende
voorwaarden in het cohesiebeleid bestaan 
waaraan moet worden voldaan, maar dat in 
de volgende programmeringsperiode de 
doelstellingen van het cohesiebeleid in 
gevaar kunnen komen door financiering te 
verbinden aan bepaalde criteria;

Or. en

Amendement 22
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt het feit dat er al 
voorwaarden in het cohesiebeleid bestaan 
waaraan moet worden voldaan, maar dat in 
de volgende programmeringsperiode de 
doeltreffendheid van de financiering moet 
worden verbeterd door financiering te 
verbinden aan bepaalde criteria;

10. benadrukt het feit dat er al 
voorwaarden in het cohesiebeleid bestaan 
waaraan moet worden voldaan, maar dat in 
de volgende programmeringsperiode de 
doeltreffendheid van de financiering moet 
worden verbeterd door financiering te 
verbinden aan bepaalde criteria; is van 
mening dat het cohesiebeleid bedoeld is 
om de samenhang tussen regio's te 
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bevorderen en niet mag dienen als 
garantie van ander EU-beleid dat op de 
macro-economische hervorming van de 
EU-lidstaten gericht is;

Or. en

Amendement 23
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat de vordering van de 
voorbereidingen afhangt van de vraag of de 
desbetreffende instanties en organisaties 
over genoeg capaciteit beschikken om tijd 
en geld te investeren in vroege 
voorbereidingen;

17. benadrukt dat de vordering van de 
voorbereidingen afhangt van de vraag of de 
desbetreffende instanties en organisaties 
over genoeg capaciteit beschikken om tijd 
en geld te investeren in vroege 
voorbereidingen en hiervoor voldoende 
personeel ter beschikking hebben;

Or. en

Amendement 24
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat de vordering van de 
voorbereidingen afhangt van de vraag of de 
desbetreffende instanties en organisaties 
over genoeg capaciteit beschikken om tijd 
en geld te investeren in vroege 
voorbereidingen;

17. benadrukt dat de vordering van de 
voorbereidingen afhangt van de vraag of de 
desbetreffende instanties en organisaties 
over genoeg capaciteit beschikken om tijd, 
personeel en geld te investeren in vroege 
voorbereidingen;

Or. en

Amendement 25
Karima Delli
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. erkent dat gevorderde voorbereidingen 
soms hebben geresulteerd in tijdige 
evaluaties vooraf en 
milieueffectbeoordelingen (MEB's), zodat 
de voorstellen in september en 
oktober 2013 konden worden gewijzigd op 
basis van de uitkomsten van die evaluaties;

18. erkent dat gevorderde voorbereidingen 
soms hebben geresulteerd in tijdige 
evaluaties vooraf en strategische
milieueffectbeoordelingen (SMEB's), 
zodat de voorstellen in september en 
oktober 2013 konden worden gewijzigd op 
basis van de uitkomsten van die evaluaties;

Or. en

Amendement 26
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. erkent dat sommige lidstaten te maken 
hebben gehad met politieke druk en
regeringswisselingen die de 
voorbereidingen op de volgende 
programmeringsperiode kunnen 
belemmeren; benadrukt het feit dat het 
voor de voortzetting van de 
voorbereidingen essentieel is om te 
beschikken over regelingen die ervoor 
zorgen dat de administratieve 
werkzaamheden kunnen worden 
voortgezet, ook in het geval van een 
regeringswisseling;

19. erkent dat sommige lidstaten te maken 
hebben gehad met regeringswisselingen die 
de voorbereidingen op de volgende 
programmeringsperiode kunnen 
belemmeren; benadrukt het feit dat het 
voor de voortzetting van de 
voorbereidingen essentieel is om te 
beschikken over regelingen die ervoor 
zorgen dat de administratieve
werkzaamheden kunnen worden 
voortgezet, ook in het geval van een 
regeringswisseling;

Or. en

Amendement 27
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. erkent dat sommige lidstaten te maken 
hebben gehad met politieke druk en
regeringswisselingen die de 
voorbereidingen op de volgende 
programmeringsperiode kunnen 
belemmeren; benadrukt het feit dat het 
voor de voortzetting van de 
voorbereidingen essentieel is om te 
beschikken over regelingen die ervoor 
zorgen dat de administratieve 
werkzaamheden kunnen worden 
voortgezet, ook in het geval van een 
regeringswisseling;

19. erkent dat sommige lidstaten te maken 
hebben gehad met regeringswisselingen die 
de voorbereidingen op de volgende 
programmeringsperiode kunnen 
belemmeren; benadrukt het feit dat het 
voor de voortzetting van de 
voorbereidingen essentieel is om te 
beschikken over regelingen die ervoor 
zorgen dat de administratieve 
werkzaamheden kunnen worden 
voortgezet, ook in het geval van een 
regeringswisseling;

Or. en

Amendement 28
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. erkent dat sommige lidstaten te maken 
hebben gehad met politieke druk en
regeringswisselingen die de 
voorbereidingen op de volgende 
programmeringsperiode kunnen 
belemmeren; benadrukt het feit dat het 
voor de voortzetting van de 
voorbereidingen essentieel is om te 
beschikken over regelingen die ervoor 
zorgen dat de administratieve 
werkzaamheden kunnen worden 
voortgezet, ook in het geval van een 
regeringswisseling;

19. erkent dat sommige lidstaten te maken 
hebben gehad met politieke druk,
regeringswisselingen of uit het 
begrotingspact voortvloeiende 
besparingsmaatregelen die de 
voorbereidingen op de volgende 
programmeringsperiode kunnen 
belemmeren; benadrukt het feit dat het 
voor de voortzetting van de 
voorbereidingen essentieel is om te 
beschikken over regelingen die ervoor 
zorgen dat de administratieve 
werkzaamheden kunnen worden 
voortgezet, ook in het geval van een 
regeringswisseling;

Or. en
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Amendement 29
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. wijst erop dat het cohesiebeleid 
gezien de huidige economische situatie in 
sommige lidstaten een belangrijkere rol 
moet krijgen als essentieel 
investeringsinstrument en dat de 
moeilijkheden in die lidstaten kunnen 
betekenen dat de prioriteiten worden 
verlegd om een uitweg uit de crisis te 
vinden en de economie nieuw leven in te 
blazen;

Or. pt

Amendement 30
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. is ingenomen met het voornemen 
van de Commissie om een grotere rol te 
spelen bij de voorbereiding en 
tenuitvoerlegging van het beleid; vraagt in 
het bijzonder dat er voldaan wordt aan de 
eisen met betrekking tot de betrokkenheid 
van lokale en regionale actoren en 
maatschappelijke organisaties teneinde 
het draagvlak van het beleid te vergroten 
en de doelstellingen van de Unie te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 31
Oldřich Vlasák
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst erop dat sommige lidstaten 
voornemens zijn de inhoud van hun OP's te 
wijzigen, onder meer in de richting van uit 
verschillende fondsen gefinancierde 
programma's of een vermindering van het 
aantal regionale OP's;

21. wijst erop dat sommige lidstaten 
voornemens zijn de inhoud van hun OP's te 
wijzigen; is ingenomen met het feit dat 
bepaalde lidstaten hebben besloten te 
evolueren in de richting van uit 
verschillende fondsen gefinancierde 
programma's of een vermindering van het 
aantal regionale OP's;

Or. en

Amendement 32
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. erkent de problemen die zich in 
lidstaten met regionale regeringen 
kunnen voordoen bij de voorbereiding van 
PO's als gevolg van afzonderlijke 
regionale problemen; benadrukt het feit 
dat de mate waarin regionale overheden 
controle kunnen uitoefenen, sterk verschilt 
op basis van de organisatorische structuur 
in de verschillende lidstaten, waarbij 
sommige regio's zeer actief zijn en de 
meeste aspecten van de financiering in het 
kader van het cohesiebeleid bijna volledig 
controleren, en sterk vertegenwoordigd zijn 
in de PO's;

22. benadrukt het feit dat de mate waarin 
regionale overheden controle kunnen 
uitoefenen, sterk verschilt op basis van de 
organisatorische structuur in de 
verschillende lidstaten, waarbij sommige 
regio's zeer actief zijn en de meeste 
aspecten van de financiering in het kader 
van het cohesiebeleid bijna volledig 
controleren, en sterk vertegenwoordigd zijn 
in de PO's;

Or. en

Amendement 33
Lambert van Nistelrooij
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. erkent de problemen die zich in 
lidstaten met regionale regeringen kunnen 
voordoen bij de voorbereiding van PO's als 
gevolg van afzonderlijke regionale 
problemen; benadrukt het feit dat de mate 
waarin regionale overheden controle 
kunnen uitoefenen, sterk verschilt op basis 
van de organisatorische structuur in de 
verschillende lidstaten, waarbij sommige 
regio's zeer actief zijn en de meeste 
aspecten van de financiering in het kader 
van het cohesiebeleid bijna volledig 
controleren, en sterk vertegenwoordigd zijn 
in de PO's;

22. erkent de problemen die zich in 
lidstaten met regionale regeringen kunnen 
voordoen bij de voorbereiding van PO's als 
gevolg van afzonderlijke regionale 
problemen; benadrukt het feit dat de mate 
waarin regionale overheden controle 
kunnen uitoefenen, sterk verschilt op basis 
van de organisatorische structuur in de 
verschillende lidstaten, waarbij sommige 
regio's zeer actief zijn en de meeste 
aspecten van de financiering in het kader 
van het cohesiebeleid bijna volledig 
controleren, en sterk vertegenwoordigd zijn 
in de PO's; benadrukt in deze context de 
gedragscode waarin het 
partnerschapsbeginsel wordt gevrijwaard 
voor het cohesiebeleid voor de periode 
2014-2020;

Or. en

Amendement 34
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. benadrukt dat er terdege rekening 
moet worden gehouden met de regionale 
dimensie; beklemtoont dat de regio's een 
belangrijke rol spelen bij het kiezen van 
gebieden met een grote 
concurrentiekracht;

Or. en
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Amendement 35
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt dat het opnemen van 
afzonderlijke, door de regionale 
overheden opgestelde hoofdstukken in de 
PO's een manier kan zijn om de aanpak 
ten aanzien van de PO's te laten 
functioneren in lidstaten met centrale 
overheden; beklemtoont dat deze aanpak 
ervoor zorgt dat overheden met decentrale 
bevoegdheden op het gebied van de 
Europese financieringsprogramma's meer 
rechtstreeks worden betrokken bij de 
ontwikkeling van PO's en hun eigen 
programma-ideeën en 
uitvoeringsmechanismen kunnen 
ontwikkelen;

23. benadrukt dat overheden met 
decentrale bevoegdheden op het gebied van 
de Europese financieringsprogramma's 
meer rechtstreeks worden betrokken bij de 
ontwikkeling van PO's en hun eigen 
programma-ideeën en 
uitvoeringsmechanismen kunnen 
ontwikkelen;

Or. en

Amendement 36
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. erkent echter dat de lidstaten over het 
geheel genomen mogelijk minder goed 
voorbereid zijn wanneer een of meerdere 
regionale overheden traag zijn met het 
voorbereiden van hun PO-hoofdstukken;

24. erkent echter dat dat de voorbereiding 
van de lidstaten over het geheel genomen 
kan beïnvloeden;

Or. en

Amendement 37
Derek Vaughan
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. merkt op dat er aanwijzingen zijn dat 
de voorbereidingen in lidstaten met sterke 
regionale vertegenwoordigingen mogelijk 
langzamer verlopen; wijst op het feit dat 
deze lidstaten vaak een groot aantal 
regionale OP's hebben, hetgeen de
bureaucratie vergroot en meer toezicht van 
de centrale overheid vereist;

25. benadrukt dat de voorbereidingen in 
lidstaten met een groot aantal regionale 
OP's mogelijk langzamer verlopen omdat 
zij mogelijk met meer bureaucratie te 
maken krijgen; in dat geval moet de 
centrale overheid meer toezicht uitoefenen 
op de voorbereidingen voor de PO's in die 
lidstaat; herhaalt dat de 
verantwoordelijkheid voor de inhoud en 
het beheer van de OP's bij de regionale 
overheid ligt overeenkomstig de 
regelingen in de betreffende lidstaat;

Or. en

Amendement 38
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. merkt op dat er aanwijzingen zijn dat
de voorbereidingen in lidstaten met sterke 
regionale vertegenwoordigingen mogelijk 
langzamer verlopen; wijst op het feit dat 
deze lidstaten vaak een groot aantal 
regionale OP's hebben, hetgeen de 
bureaucratie vergroot en meer toezicht 
van de centrale overheid vereist;

25. merkt op dat de voorbereidingen in 
lidstaten met sterke regionale 
vertegenwoordigingen mogelijk langzamer 
verlopen; wijst op het feit dat deze lidstaten 
vaak een groot aantal regionale OP's 
hebben;

Or. en

Amendement 39
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25
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Ontwerpresolutie Amendement

25. merkt op dat er aanwijzingen zijn dat 
de voorbereidingen in lidstaten met sterke 
regionale vertegenwoordigingen mogelijk
langzamer verlopen; wijst op het feit dat 
deze lidstaten vaak een groot aantal 
regionale OP's hebben, hetgeen de 
bureaucratie vergroot en meer toezicht van 
de centrale overheid vereist;

25. merkt op dat er aanwijzingen zijn dat 
de voorbereidingen in lidstaten met sterke 
regionale vertegenwoordigingen mogelijk 
langzamer verlopen; wijst op het feit dat 
deze lidstaten vaak een groot aantal 
regionale OP's hebben, hetgeen de 
bureaucratie vergroot, meer toezicht van de 
centrale overheid vereist en de coördinatie
van de respectieve nationale, regionale en 
lokale autoriteiten complexer maakt;

Or. en

Amendement 40
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. merkt op dat er aanwijzingen zijn dat 
de voorbereidingen in lidstaten met sterke 
regionale vertegenwoordigingen mogelijk 
langzamer verlopen; wijst op het feit dat 
deze lidstaten vaak een groot aantal 
regionale OP's hebben, hetgeen de 
bureaucratie vergroot en meer toezicht van 
de centrale overheid vereist;

25. merkt op dat er aanwijzingen zijn dat 
de voorbereidingen in lidstaten met sterke 
regionale vertegenwoordigingen mogelijk 
langzamer verlopen; wijst op het feit dat 
deze lidstaten vaak een groot aantal 
regionale OP's hebben waarin de regionale 
ontwikkelingsbehoeften zijn weerspiegeld, 
hetgeen de bureaucratie mogelijk vergroot 
en mogelijk meer toezicht van de centrale 
overheid vereist;

Or. en

Amendement 41
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. verzoekt de lidstaten die de 
verantwoordelijkheid voor het beheer van 
Europese kredieten aan de regio's hebben 
toegewezen, te zorgen voor passende 
vaardigheden van het nieuwe personeel 
dat met het beheer van de fondsen zal 
worden belast en te voorkomen dat de 
toekenning van de kredieten wordt 
gepolitiseerd;

Or. fr

Amendement 42
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat federale lidstaten 
mogelijk baat hebben bij een meer 
beknopte, flexibele en gezamenlijke 
aanpak ten aanzien van OP's; 
beklemtoont dat één OP ter vervanging 
van de afzonderlijke OP's voor elke 
provincie of federatie, hiertoe vele 
voordelen met zich meebrengt, omdat de 
prioriteiten zo gemakkelijker met de 
nationale doelstellingen in 
overeenstemming kunnen worden 
gebracht;

Schrappen

Or. en

Amendement 43
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat federale lidstaten 
mogelijk baat hebben bij een meer 

26. benadrukt dat federale lidstaten of 
lidstaten met verkozen regionale 



AM\1007215NL.doc 23/44 PE521.786v01-00

NL

beknopte, flexibele en gezamenlijke 
aanpak ten aanzien van OP's; beklemtoont 
dat één OP ter vervanging van de 
afzonderlijke OP's voor elke provincie of 
federatie, hiertoe vele voordelen met zich 
meebrengt, omdat de prioriteiten zo 
gemakkelijker met de nationale 
doelstellingen in overeenstemming kunnen 
worden gebracht;

regeringen mogelijk baat hebben bij een 
meer beknopte, flexibele en gezamenlijke 
aanpak ten aanzien van OP's; beklemtoont 
dat één OP ter vervanging van de 
afzonderlijke OP's voor elke provincie of 
federatie, hiertoe vele voordelen met zich 
meebrengt, omdat de prioriteiten zo 
gemakkelijker met de nationale 
doelstellingen in overeenstemming kunnen 
worden gebracht;

Or. en

Amendement 44
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat federale lidstaten 
mogelijk baat hebben bij een meer 
beknopte, flexibele en gezamenlijke
aanpak ten aanzien van OP's; beklemtoont 
dat één OP ter vervanging van de 
afzonderlijke OP's voor elke provincie of 
federatie, hiertoe vele voordelen met zich 
meebrengt, omdat de prioriteiten zo 
gemakkelijker met de nationale 
doelstellingen in overeenstemming 
kunnen worden gebracht;

26. benadrukt dat federale lidstaten 
mogelijk baat hebben bij een meer 
beknopte en flexibele aanpak ten aanzien 
van OP's;

Or. en

Amendement 45
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. erkent dat een vermindering van het 
aantal PO's in eerste instantie gepaard gaat 
met grote veranderingen in het beheer en 

27. erkent echter dat een vermindering van 
het aantal regionale OP's in eerste 
instantie gepaard gaat met grote 
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de organisatie en een verhoogd risico op 
vertragingen met zich mee kan brengen als 
gevolg van de ingewikkelde situatie 
waarbij OP's ten uitvoer worden gelegd 
naast programma's op verschillende 
nationale en regionale niveaus; erkent ook 
dat de politieke structuren van federale 
lidstaten een obstakel kunnen vormen 
voor de invoering van één OP;

veranderingen in het beheer en de 
organisatie en een verhoogd risico op 
vertragingen in de beginperiode met zich 
mee kan brengen als gevolg van de 
ingewikkelde situatie waarbij de OP's ten 
uitvoer worden gelegd naast programma's 
op verschillende nationale en regionale 
niveaus;

Or. en

Amendement 46
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. erkent dat een vermindering van het 
aantal PO's in eerste instantie gepaard gaat 
met grote veranderingen in het beheer en 
de organisatie en een verhoogd risico op 
vertragingen met zich mee kan brengen als 
gevolg van de ingewikkelde situatie 
waarbij OP's ten uitvoer worden gelegd 
naast programma's op verschillende 
nationale en regionale niveaus; erkent ook 
dat de politieke structuren van federale 
lidstaten een obstakel kunnen vormen 
voor de invoering van één OP;

27. erkent dat een vermindering van het 
aantal OP's in eerste instantie gepaard gaat 
met grote veranderingen in het beheer en 
de organisatie en een verhoogd risico op 
vertragingen met zich mee kan brengen als 
gevolg van de ingewikkelde situatie 
waarbij OP's ten uitvoer worden gelegd 
naast programma's op verschillende 
nationale en regionale niveaus;

Or. en

Amendement 47
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. erkent dat een vermindering van het 27. erkent dat een vermindering van het 
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aantal PO's in eerste instantie gepaard gaat 
met grote veranderingen in het beheer en 
de organisatie en een verhoogd risico op 
vertragingen met zich mee kan brengen als 
gevolg van de ingewikkelde situatie 
waarbij OP's ten uitvoer worden gelegd 
naast programma's op verschillende 
nationale en regionale niveaus; erkent ook 
dat de politieke structuren van federale 
lidstaten een obstakel kunnen vormen voor 
de invoering van één OP;

aantal OP's in eerste instantie gepaard gaat 
met grote veranderingen in het beheer en 
de organisatie en een verhoogd risico op 
vertragingen met zich mee kan brengen als 
gevolg van de ingewikkelde situatie 
waarbij OP's ten uitvoer worden gelegd 
naast programma's op verschillende 
nationale en regionale niveaus; erkent ook 
dat de politieke structuren van federale 
lidstaten of van lidstaten met verkozen 
regionale regeringen een obstakel kunnen 
vormen voor de invoering van één OP;

Or. en

Amendement 48
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. merkt op dat de Commissie heeft 
kunnen vaststellen dat er veel interesse 
bestaat voor uit verschillende fondsen 
gefinancierde programma's en dat veel 
lidstaten plannen hebben voor één of 
meer uit verschillende fondsen 
gefinancierde programma's; benadrukt 
dat de risico's die in het verleden 
geassocieerd werden met een 
meerfondsenbenadering meer 
administratieve lasten en vertragingen 
omvatten, omdat er verschillende 
directoraten-generaal van de Commissie 
bij betrokken zijn en die verschillende 
werkwijzen hebben; merkt eveneens op 
dat de impact van eventuele problemen of 
vertragingen bij uit verschillende fondsen 
gefinancierde programma's twee of drie 
keer groter kan zijn;

Or. en



PE521.786v01-00 26/44 AM\1007215NL.doc

NL

Amendement 49
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. erkent dat er in de GV aandacht 
wordt besteed aan de uiteenlopende 
institutionele structuren in de lidstaten en 
dat er bepalingen zijn voorzien om met 
specifieke situaties rekening te houden; 
onderstreept dat de regionale en lokale 
instanties het best toegerust zijn om de 
ontwikkelingsbehoeften te identificeren en 
programma's in te voeren die dicht bij de 
betrokken burgers, organisaties, 
ondernemingen en autoriteiten staan;

Or. en

Amendement 50
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. verzoekt de Commissie informatie 
openbaar te maken over de stand van 
zaken van de 
partnerschapsovereenkomsten van de 
lidstaten, bijvoorbeeld door middel van 
een samenvatting per lidstaat, zodat de 
andere lidstaten en autoriteiten kunnen 
leren van goede praktijken en 
benaderingen;

Or. en

Amendement 51
Cornelia Ernst
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. benadrukt het feit dat het overzetten 
van methoden en mechanismen uit de 
programmeringsperiode 2007-2013 naar de 
periode na 2013 voor veel lidstaten een 
groot probleem vormt; beklemtoont dat het 
ook een uitdaging is ervoor te zorgen dat 
bestaande projecten doeltreffend blijven 
tijdens de ontwikkeling van nieuwe 
projecten;

29. benadrukt het feit dat het overzetten 
van methoden en mechanismen uit de 
programmeringsperiode 2007-2013 naar de 
periode na 2013 voor veel lidstaten een 
groot probleem vormt; beklemtoont dat het 
ook een uitdaging is ervoor te zorgen dat 
bestaande projecten doeltreffend blijven 
tijdens de ontwikkeling van nieuwe 
projecten; wijst op het feit bureaucratische 
veranderingen, zoals de jaarlijkse 
afsluiting en de invoering van een 
accreditatie-instantie, een uitdaging 
vormen met het oog op de tijdige start van 
de nieuwe programmeringsperiode;

Or. en

Amendement 52
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. is van mening dat uit de door de 
lidstaten verstrekte voorbeelden duidelijk 
blijkt dat de coördinatie tussen de 
verschillende maatregelen, OP's en 
fondsen, en de betrokkenheid van lokale 
overheden en regionale organisaties, 
moeten worden verbeterd;

31. is van mening dat uit de door de 
lidstaten verstrekte voorbeelden duidelijk 
blijkt dat de coördinatie tussen de 
verschillende maatregelen, OP's en 
fondsen, en de betrokkenheid van lokale 
overheden, regionale organisaties en 
sociale en economische partners, moeten 
worden verbeterd;

Or. en

Amendement 53
Oldřich Vlasák
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. erkent dat te breed geformuleerde 
prioriteiten tot de meest voorkomende 
problemen van de vorige 
programmeringsperiode behoorden; 
verzoekt derhalve in de toekomst een meer 
strategische en gestroomlijnde aanpak te 
hanteren ten aanzien van de prioriteiten, 
die in aantal verminderd moeten worden en 
op specifieke doelstellingen moeten 
worden gericht;

32. erkent dat te breed geformuleerde 
prioriteiten tot de meest voorkomende 
problemen van de vorige 
programmeringsperiode behoorden; 
verzoekt derhalve in de toekomst een meer 
strategische en gestroomlijnde aanpak te 
hanteren ten aanzien van de prioriteiten, 
die in aantal verminderd moeten worden en 
op specifieke doelstellingen moeten 
worden gericht; is van mening dat een
zekere mate van flexibiliteit bij het 
uitwerken van de prioriteiten essentieel is 
om de individuele behoeften van de 
lidstaten en hun regio's en lokale 
autoriteiten te kunnen weerspiegelen,

Or. en

Amendement 54
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. erkent dat te breed geformuleerde 
prioriteiten tot de meest voorkomende
problemen van de vorige 
programmeringsperiode behoorden; 
verzoekt derhalve in de toekomst een meer 
strategische en gestroomlijnde aanpak te 
hanteren ten aanzien van de prioriteiten, 
die in aantal verminderd moeten worden 
en op specifieke doelstellingen moeten 
worden gericht;

32. erkent dat te breed geformuleerde 
prioriteiten tot de meest voorkomende 
problemen van de vorige 
programmeringsperiode behoorden; 
verzoekt derhalve in de toekomst een meer 
strategische aanpak te hanteren ten aanzien 
van de prioriteiten, die op specifieke 
doelstellingen moeten worden gericht;

Or. en

Amendement 55
Dimitar Stoyanov
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. is ingenomen met het feit dat veel 
lidstaten op basis van de succesvolle 
ervaringen met de vorige 
financieringsronde de hefboomwerking van 
particuliere financiering proberen te 
verbeteren om alternatieve 
financieringsbronnen aan te boren als 
aanvulling op de traditionele 
financieringsmethoden; benadrukt derhalve 
het belang van het gebruik van financiële 
instrumenten, zoals leningen en garanties, 
ter bevordering van de samenwerking 
tussen ondernemingen, publieke 
organisaties en onderwijsinstellingen;

33. is ingenomen met het feit dat veel 
lidstaten op basis van de succesvolle 
ervaringen met de vorige 
financieringsronde de hefboomwerking van 
particuliere investeringen proberen te 
verbeteren om alternatieve 
financieringsbronnen aan te boren als 
aanvulling op de traditionele 
financieringsmethoden; benadrukt derhalve 
het belang van het gebruik van financiële 
instrumenten, zoals leningen en garanties, 
ter bevordering van de samenwerking 
tussen kmo's, publieke organisaties, 
onderwijsinstellingen en alle overige 
belanghebbende partijen;

Or. bg

Amendement 56
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. is ingenomen met het feit dat veel
lidstaten op basis van de succesvolle 
ervaringen met de vorige 
financieringsronde de hefboomwerking van 
particuliere financiering proberen te 
verbeteren om alternatieve 
financieringsbronnen aan te boren als 
aanvulling op de traditionele 
financieringsmethoden; benadrukt derhalve 
het belang van het gebruik van financiële 
instrumenten, zoals leningen en garanties, 
ter bevordering van de samenwerking 
tussen ondernemingen, publieke 

33. is ingenomen met het feit dat lidstaten 
op basis van de succesvolle ervaringen met 
de vorige financieringsronde de 
hefboomwerking van particuliere 
financiering proberen te verbeteren om
alternatieve financieringsbronnen aan te 
boren als aanvulling op de traditionele 
financieringsmethoden; benadrukt derhalve 
het belang van het opstellen van duidelijke 
regels voor het gebruik van financiële 
instrumenten, zoals leningen en garanties, 
ter bevordering van de samenwerking 
tussen ondernemingen, publieke 
organisaties en onderwijsinstellingen; is 
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organisaties en onderwijsinstellingen; van mening dat de Europese Commissie, 
de EIB en het EIF de overheidsinstanties 
en beheersinstanties zo snel mogelijk 
meer informatie moeten verstrekken over 
de regels voor en de voordelen van het 
gebruik van de ESI-fondsen voor 
financieringsinstrumenten om zo 
vertragingen met betrekking tot het 
ontwerp ervan en de onderhandelingen 
erover te vermijden;

Or. en

Amendement 57
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. is ingenomen met het feit dat veel 
lidstaten op basis van de succesvolle 
ervaringen met de vorige 
financieringsronde de hefboomwerking van 
particuliere financiering proberen te 
verbeteren om alternatieve 
financieringsbronnen aan te boren als 
aanvulling op de traditionele 
financieringsmethoden; benadrukt derhalve 
het belang van het gebruik van financiële 
instrumenten, zoals leningen en garanties, 
ter bevordering van de samenwerking 
tussen ondernemingen, publieke 
organisaties en onderwijsinstellingen;

33. is ingenomen met het feit dat veel 
lidstaten op basis van de succesvolle 
ervaringen met de vorige 
financieringsronde de hefboomwerking van 
particuliere financiering proberen te 
verbeteren om alternatieve 
financieringsbronnen aan te boren als 
aanvulling op de traditionele 
financieringsmethoden; benadrukt dat in 
een tijd van budgettaire krapte en een 
teruglopende financieringscapaciteit van 
de kant van de private sector een 
verruiming van het gebruik van financiële 
instrumenten voor publiek-private 
samenwerkingsverbanden kan zorgen, 
een exponentieel effect kan bereiken met 
de EU-begroting, alternatieve 
financieringsbronnen kan aanboren en 
een belangrijke geldstroom voor 
strategische regionale investeringen kan 
waarborgen; benadrukt derhalve het 
belang van het gebruik van innovatieve
financiële instrumenten, zoals leningen,
garanties en participaties, als aanvulling 
op subsidies ter bevordering van de 
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samenwerking tussen ondernemingen, 
publieke organisaties en 
onderwijsinstellingen;

Or. en

Amendement 58
Iosif Matula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. onderstreept dat ervaringen met 
voorgaande financieringsprogramma's 
duidelijk hebben gemaakt dat het van 
essentieel belang is dat de financiering 
leidt tot positieve langetermijneffecten;

34. onderstreept dat ervaringen met 
voorgaande financieringsprogramma's 
duidelijk hebben gemaakt dat het van 
essentieel belang is dat de financiering 
leidt tot positieve langetermijneffecten; 
dringt bovendien aan op het waarborgen 
van de kwaliteit van de programma's en 
de objectiviteit van de uitgaven;

Or. ro

Amendement 59
Hans-Peter Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. benadrukt het feit dat veel lidstaten de 
nadruk op een resultaatgerichte aanpak 
hebben genoemd als doel bij de 
voorbereiding op de volgende 
financieringsronde; is ingenomen met de 
door enkele lidstaten verstrekte 
voorbeelden van manieren om de 
verwachte resultaten vooraf doeltreffender 
vast te stellen, om ervoor te zorgen dat de 
financiering ten goede kan komen aan 
voorstellen om deze doelstellingen te 

35. benadrukt het feit dat veel lidstaten de 
nadruk op een resultaatgerichte aanpak 
hebben genoemd als doel bij de 
voorbereiding op de volgende 
financieringsronde; is ingenomen met de 
door enkele lidstaten verstrekte 
voorbeelden van manieren om de 
verwachte resultaten vooraf doeltreffender 
vast te stellen, om ervoor te zorgen dat de 
financiering ten goede kan komen aan 
voorstellen om deze doelstellingen te 
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realiseren; realiseren; beveelt de andere lidstaten aan 
dit voorbeeld bij toekomstige 
financieringsrondes te volgen;

Or. de

Amendement 60
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. beklemtoont dat veel lidstaten 
aangeven het van groot belang is om te 
voorzien in coördinatie tussen 
beleidsterreinen en te erkennen dat de 
nationale en regionale economische en
sociale prioriteiten de doeltreffendheid van 
de fondsen vergroten;

36. beklemtoont dat veel lidstaten 
aangeven dat het van groot belang is om te 
voorzien in coördinatie tussen 
beleidsterreinen en te erkennen dat de 
nationale en regionale economische,
sociale en ecologische prioriteiten de 
doeltreffendheid van de fondsen vergroten;

Or. en

Amendement 61
Iosif Matula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. beklemtoont dat veel lidstaten 
aangeven het van groot belang is om te 
voorzien in coördinatie tussen 
beleidsterreinen en te erkennen dat de 
nationale en regionale economische en 
sociale prioriteiten de doeltreffendheid van 
de fondsen vergroten;

36. beklemtoont dat veel lidstaten 
aangeven het van groot belang is om te 
voorzien in coördinatie tussen 
beleidsterreinen en te erkennen dat de 
nationale en regionale economische en 
sociale prioriteiten de doeltreffendheid van 
de fondsen vergroten; is van oordeel dat 
specifieke ontwikkelingsdoelstellingen op 
lagere bestuursniveaus overeen moeten 
komen met nationale operationele 
programma's;

Or. ro
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Amendement 62
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. is verheugd over het feit dat een aantal 
lidstaten bekijkt hoe ze nieuwe 
instrumenten kunnen gaan inzetten, zoals 
vanuit de gemeenschap geleide plaatselijke 
ontwikkeling, geïntegreerde territoriale 
investeringen en gezamenlijke 
actieplannen; heeft echter begrepen dat de 
nieuwe instrumenten tot gemengde reacties 
hebben geleid en dat is gebleken dat vanuit 
de gemeenschap geleide plaatselijke 
ontwikkeling meer wordt toegepast dan 
geïntegreerde territoriale investeringen; 
erkent dat het nog valt te bezien of de 
eerste voorbereidingen leiden tot de 
volledige tenuitvoerlegging van deze 
instrumenten;

38. is verheugd over het feit dat een aantal 
lidstaten bekijkt hoe ze nieuwe 
instrumenten kunnen gaan inzetten, zoals 
vanuit de gemeenschap geleide plaatselijke 
ontwikkeling, geïntegreerde territoriale 
investeringen en gezamenlijke 
actieplannen; heeft echter begrepen dat de 
nieuwe instrumenten tot gemengde reacties 
hebben geleid; is zich ervan bewust dat 
vanuit de gemeenschap geleide plaatselijke 
ontwikkeling meer wordt toegepast dan 
geïntegreerde territoriale investeringen, 
omdat die al veel langer bestaat en omdat 
geïntegreerde territoriale investeringen 
een nieuw instrument zijn dat tijd nodig 
heeft om op degelijke wijze in praktijk te 
worden gebracht; erkent dat het nog valt te 
bezien of de eerste voorbereidingen leiden 
tot de volledige tenuitvoerlegging van deze 
instrumenten;

Or. en

Amendement 63
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. Is verheugd over het feit dat een aantal 
lidstaten bekijkt hoe ze nieuwe 
instrumenten kunnen gaan inzetten, zoals 
vanuit de gemeenschap geleide plaatselijke 
ontwikkeling, geïntegreerde territoriale 

38. Is verheugd over het feit dat een aantal 
lidstaten bekijkt hoe ze nieuwe 
instrumenten kunnen gaan inzetten, zoals 
vanuit de gemeenschap geleide plaatselijke 
ontwikkeling, geïntegreerde territoriale 
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investeringen en gezamenlijke 
actieplannen; heeft echter begrepen dat de 
nieuwe instrumenten tot gemengde reacties 
hebben geleid en dat is gebleken dat vanuit 
de gemeenschap geleide plaatselijke 
ontwikkeling meer wordt toegepast dan 
geïntegreerde territoriale investeringen; 
erkent dat het nog valt te bezien of de 
eerste voorbereidingen leiden tot de 
volledige tenuitvoerlegging van deze 
instrumenten;

investeringen en gezamenlijke 
actieplannen; heeft echter begrepen dat de 
nieuwe instrumenten tot gemengde reacties 
hebben geleid en dat uit analyse van de 
huidige plannen van de lidstaten is 
gebleken dat vanuit de gemeenschap 
geleide plaatselijke ontwikkeling meer zal 
worden toegepast dan geïntegreerde 
territoriale investeringen; erkent dat het 
nog valt te bezien of de eerste 
voorbereidingen leiden tot de volledige 
tenuitvoerlegging van deze instrumenten;

Or. pl

Amendement 64
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. is verheugd over het feit dat een aantal 
lidstaten bekijkt hoe ze nieuwe 
instrumenten kunnen gaan inzetten, zoals 
vanuit de gemeenschap geleide plaatselijke 
ontwikkeling, geïntegreerde territoriale 
investeringen en gezamenlijke 
actieplannen; heeft echter begrepen dat de
nieuwe instrumenten tot gemengde reacties 
hebben geleid en dat is gebleken dat vanuit 
de gemeenschap geleide plaatselijke 
ontwikkeling meer wordt toegepast dan 
geïntegreerde territoriale investeringen; 
erkent dat het nog valt te bezien of de 
eerste voorbereidingen leiden tot de 
volledige tenuitvoerlegging van deze 
instrumenten;

38. is teleurgesteld over het feit dat slechts
een aantal lidstaten bekijkt hoe ze nieuwe 
instrumenten kunnen gaan inzetten, zoals 
vanuit de gemeenschap geleide plaatselijke 
ontwikkeling, geïntegreerde territoriale 
investeringen en gezamenlijke 
actieplannen; heeft begrepen dat de nieuwe 
instrumenten tot gemengde reacties hebben 
geleid en dat is gebleken dat vanuit de 
gemeenschap geleide plaatselijke 
ontwikkeling meer wordt toegepast in het 
ELFPO dan in het EFRO dan 
geïntegreerde territoriale investeringen; 
erkent dat het nog valt te bezien of de 
eerste voorbereidingen leiden tot de 
volledige tenuitvoerlegging van deze 
instrumenten;

Or. en

Amendement 65
Derek Vaughan
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. is verheugd over het feit dat een aantal 
lidstaten bekijkt hoe ze nieuwe 
instrumenten kunnen gaan inzetten, zoals 
vanuit de gemeenschap geleide plaatselijke 
ontwikkeling, geïntegreerde territoriale 
investeringen en gezamenlijke 
actieplannen; heeft echter begrepen dat de 
nieuwe instrumenten tot gemengde reacties 
hebben geleid en dat is gebleken dat vanuit 
de gemeenschap geleide plaatselijke 
ontwikkeling meer wordt toegepast dan 
geïntegreerde territoriale investeringen; 
erkent dat het nog valt te bezien of de 
eerste voorbereidingen leiden tot de 
volledige tenuitvoerlegging van deze 
instrumenten;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 66
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. is van mening dat vanuit de 
gemeenschap geleide plaatselijke 
ontwikkeling een prima middel is om de 
participatie van onderaf van een 
dwarsdoorsnede van plaatselijke actoren te 
bevorderen op basis van het succes van het 
LEADER-programma voor 
plattelandsontwikkeling;

39. is van mening dat vanuit de 
gemeenschap geleide plaatselijke 
ontwikkeling een prima middel is om de 
participatie van onderaf van een 
dwarsdoorsnede van plaatselijke actoren te 
bevorderen op basis van het succes van het 
LEADER-programma voor 
plattelandsontwikkeling; roept de lidstaten 
en regio's op om de kansen die vanuit de 
gemeenschap geleide plaatselijke 
ontwikkeling biedt, te benutten;

Or. en
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Amendement 67
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. beschouwt gezamenlijke actieplannen 
als een goed middel om te komen tot 
resultaatgericht beheer, dat een van de 
overkoepelende doelstellingen van het 
cohesiebeleid voor de periode na 2013 is;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 68
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

41 bis. is ingenomen met het feit dat in de 
GV de nadruk op vereenvoudiging wordt 
gelegd; merkt echter op dat het in de 
praktijk mogelijk moeilijk wordt om die 
vereenvoudiging te realiseren, omdat er 
nog steeds verschillen bestaan tussen de 
fondsen als gevolg van de fondsspecifieke 
verordeningen; merkt op dat in het 
bijzonder op het gebied van bestuur en 
beheer de procedures nog niet volledige 
gestandaardiseerd zijn en er bijgevolg nog 
grote verschillen tussen de fondsen 
bestaan;

Or. en

Amendement 69
Dimitar Stoyanov
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. merkt op dat veel lidstaten een 
vereenvoudigde aanvraagprocedure voor 
begunstigden hebben aangemerkt als een 
belangrijk aspect van de voorbereiding op 
de volgende programmeringsperiode; 
beschouwt dit als een waardevolle manier 
om te zorgen voor een soepele
voorbereiding en tenuitvoerlegging van 
projecten, waarbij de bureaucratie voor
aanvragers wordt verminderd;

42. merkt op dat veel lidstaten een 
vereenvoudigde, elektronische
aanvraagprocedure voor begunstigden als 
een essentiële vereiste hebben 
aangemerkt, en dat dit een belangrijke 
voorwaarde vormt voor een effectieve 
voorbereiding op de volgende 
programmeringsperiode; beschouwt dit als 
een waardevolle manier om ervoor te 
zorgen dat de voorbereiding en 
tenuitvoerlegging van projecten van 
algemeen belang volgens plan verlopen 
middels aanzienlijke vermindering van de 
administratieve lasten voor aanvragers;

Or. bg

Amendement 70
Iosif Matula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. merkt op dat veel lidstaten een 
vereenvoudigde aanvraagprocedure voor 
begunstigden hebben aangemerkt als een 
belangrijk aspect van de voorbereiding op 
de volgende programmeringsperiode; 
beschouwt dit als een waardevolle manier 
om te zorgen voor een soepele 
voorbereiding en tenuitvoerlegging van 
projecten, waarbij de bureaucratie voor 
aanvragers wordt verminderd;

42. merkt op dat veel lidstaten een 
vereenvoudigde aanvraagprocedure voor 
begunstigden hebben aangemerkt als een 
belangrijk aspect van de voorbereiding op 
de volgende programmeringsperiode; 
beschouwt dit als een waardevolle manier 
om te zorgen voor een soepele 
voorbereiding en tenuitvoerlegging van 
projecten, waarbij de bureaucratie voor 
aanvragers wordt verminderd; erkent het 
belang van beste praktijken die gericht 
zijn op vereenvoudiging van de 
procedures middels het verwijderen van 
bureaucratische lagen en het overhevelen 
van de besluitvorming naar regionaal 
bestuursniveau;
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Or. ro

Amendement 71
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. merkt op dat veel lidstaten een 
vereenvoudigde aanvraagprocedure voor 
begunstigden hebben aangemerkt als een 
belangrijk aspect van de voorbereiding op 
de volgende programmeringsperiode; 
beschouwt dit als een waardevolle manier 
om te zorgen voor een soepele 
voorbereiding en tenuitvoerlegging van 
projecten, waarbij de bureaucratie voor 
aanvragers wordt verminderd;

42. merkt op dat veel lidstaten een 
vereenvoudigde aanvraagprocedure voor 
begunstigden hebben aangemerkt als een 
belangrijk aspect van de voorbereiding op 
de volgende programmeringsperiode; 
beschouwt dit als een waardevolle manier 
om te zorgen voor een soepele 
voorbereiding en tenuitvoerlegging van 
projecten, waarbij de bureaucratie voor 
aanvragers wordt verminderd; verzoekt de 
lidstaten eveneens maatregelen met 
betrekking tot toezicht en audits te 
identificeren en te vereenvoudigen;

Or. en

Amendement 72
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. erkent dat e-cohesie een essentiële rol 
kan spelen in het verminderen van de 
knelpunten en het realiseren van 
vereenvoudiging en is ingenomen met het 
feit dat sommige lidstaten aangeven er 
gebruik van te maken; is van mening dat e-
cohesie daarnaast aanzienlijk kan bijdragen 
tot de voorbereiding op toekomstige 
financieringsprogramma's;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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Or. en

Amendement 73
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. benadrukt dat het 
besluitvormingsproces en de opstelling van 
PO's gepaard moeten gaan met nationale, 
regionale en lokale samenwerking bij de 
planning, ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van EU-
financieringsprogramma's in het kader van 
het cohesiebeleid, zoals erkend in het 
vereenvoudigde systeem van meerlagig 
bestuur dat in de verordeningen wordt 
voorgesteld;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 74
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. is ingenomen met de toegenomen 
betrokkenheid van alle betrokken partijen, 
lokale en regionale vertegenwoordigers, 
ngo's, economische en sociale partners, 
particuliere ondernemingen en 
universiteiten, zoals blijkt uit de door de 
lidstaten gegeven voorbeelden; is van 
mening dat het van belang is de 
ontwikkeling te laten geschieden in 
samenwerking met andere organisaties en 
belanghebbende partijen die verschillende 
economische en sociale standpunten 

45. is ingenomen met de toegenomen 
betrokkenheid van alle betrokken partijen, 
lokale en regionale vertegenwoordigers, 
ngo's, economische en sociale partners, 
particuliere ondernemingen en 
universiteiten, zoals blijkt uit de door de 
lidstaten gegeven voorbeelden; is van 
mening dat het van belang is de 
ontwikkeling te laten geschieden in 
samenwerking met andere organisaties en 
belanghebbende partijen die verschillende 
economische, sociale en ecologische
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vertegenwoordigen; standpunten vertegenwoordigen;

Or. en

Amendement 75
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. is ingenomen met de toegenomen 
betrokkenheid van alle betrokken partijen, 
lokale en regionale vertegenwoordigers, 
ngo's, economische en sociale partners, 
particuliere ondernemingen en 
universiteiten, zoals blijkt uit de door de
lidstaten gegeven voorbeelden; is van 
mening dat het van belang is de 
ontwikkeling te laten geschieden in 
samenwerking met andere organisaties en 
belanghebbende partijen die verschillende 
economische en sociale standpunten 
vertegenwoordigen;

45. is ingenomen met de toegenomen 
betrokkenheid van alle betrokken partijen, 
lokale en regionale vertegenwoordigers, 
ngo's, economische en sociale partners, 
particuliere ondernemingen en 
universiteiten, zoals blijkt uit de door 
sommige lidstaten gegeven voorbeelden; is 
van mening dat het van belang is de 
ontwikkeling te laten geschieden in 
samenwerking met andere organisaties en 
belanghebbende partijen die verschillende 
economische en sociale standpunten 
vertegenwoordigen; verzoekt de lidstaten 
het partnerschapsbeginsel ten uitvoer te 
leggen;

Or. en

Amendement 76
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. benadrukt het feit dat deze lidstaat een 
aanpak van onderaf heeft gecombineerd 
met een aanpak van bovenaf om nationale 
strategieën inzake de sociale en
economische situatie vast te stellen en 
grote regionale en lokale betrokkenheid te 

47. benadrukt het feit dat deze lidstaat een 
aanpak van onderaf heeft gecombineerd 
met een aanpak van bovenaf om nationale 
strategieën inzake de sociale, economische 
en ecologische situatie vast te stellen en 
grote regionale en lokale betrokkenheid te 
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realiseren; is ingenomen met deze 
doeltreffende manier om ervoor te zorgen 
dat de strategische vereisten worden 
nageleefd, waarbij de belanghebbende 
partijen zo veel mogelijk worden betrokken 
bij de voorbereidingen;

realiseren; is ingenomen met deze 
doeltreffende manier om ervoor te zorgen 
dat de strategische vereisten worden 
nageleefd, waarbij de belanghebbende 
partijen zo veel mogelijk worden betrokken 
bij de voorbereidingen;

Or. en

Amendement 77
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. benadrukt het feit dat deze lidstaat een
aanpak van onderaf heeft gecombineerd 
met een aanpak van bovenaf om nationale 
strategieën inzake de sociale en 
economische situatie vast te stellen en 
grote regionale en lokale betrokkenheid te 
realiseren; is ingenomen met deze 
doeltreffende manier om ervoor te zorgen 
dat de strategische vereisten worden 
nageleefd, waarbij de belanghebbende 
partijen zo veel mogelijk worden betrokken 
bij de voorbereidingen;

47. benadrukt dat deze aanpak van onderaf 
en aanpak van bovenaf garanderen dat
nationale strategieën inzake de sociale en 
economische situatie worden vastgesteld
en grote regionale en lokale betrokkenheid 
wordt gerealiseerd; is ingenomen met deze 
doeltreffende manier om ervoor te zorgen 
dat de strategische vereisten worden 
nageleefd, waarbij de belanghebbende 
partijen zo veel mogelijk worden betrokken 
bij de voorbereidingen;

Or. en

Amendement 78
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48

Ontwerpresolutie Amendement

48. verzoekt met klem om 
overeenstemming te bereiken over het 
rechtskader voor het cohesiebeleid en om 
de onderhandelingen over de GV en het 

48. verzoekt met klem om snel
overeenstemming te bereiken over het 
rechtskader voor het cohesiebeleid en om 
de onderhandelingen over de GV en het 
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MFK af te ronden; MFK af te ronden;

Or. en

Amendement 79
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

48 bis. betreurt dat de Europese 
Commissie en de Raad het Europees 
Parlement niet beter op de hoogte houden 
over de vorderingen van de voorbereiding 
van de partnerschapsovereenkomsten en 
operationele programma's, vooral omdat 
de interinstitutionele onderhandelingen 
nog niet zijn afgerond;

Or. en

Amendement 80
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. erkent hoe belangrijk meerlagig bestuur 
is in de voorbereidingsfasen en wijst erop 
dat vergevorderde voorbereidingen in 
sommige gevallen gebaseerd zijn op 
essentiële gesprekken met regionale en 
lokale belanghebbende partijen;

49. erkent hoe belangrijk meerlagig bestuur 
en betrokkenheid van de partners zijn in 
de voorbereidingsfasen en wijst erop dat 
vergevorderde voorbereidingen in 
sommige gevallen gebaseerd zijn op 
essentiële gesprekken met regionale en 
lokale belanghebbende partijen;

Or. en
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Amendement 81
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

49 bis. wijst op het aan de lidstaten en 
regio's gerichte verzoek van de Commissie 
om PO's en OP's van optimale kwaliteit 
na te streven; merkt op dat dat er mee 
voor zal zorgen dat er kwaliteitsvolle, op 
specifieke doelstellingen gerichte 
projectvoorstellen worden uitgewerkt, 
waardoor een zo groot mogelijke impact 
van de EU-financiering wordt 
gegarandeerd;

Or. en

Amendement 82
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

49 bis. benadrukt dat er geïnvesteerd moet 
worden in de capaciteitsopbouw van 
beheersinstanties en belanghebbenden en 
dat er hiertoe voor technische bijstand 
moet worden gezorgd;

Or. en

Amendement 83
Iosif Matula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50
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Ontwerpresolutie Amendement

50. beseft dat een actieve en goed 
geïnformeerde regionale overheid die 
contact onderhoudt met de Commissie 
positief kan bijdragen tot het vorderen van 
de voorbereidingen;

50. beseft dat een actieve en goed 
geïnformeerde regionale overheid die 
contact onderhoudt met de Commissie 
positief kan bijdragen tot het vorderen van 
de voorbereidingen; raadt de Commissie 
aan de regionale autoriteiten in kennis te 
stellen van regelingen op het gebied van 
samenwerking en documentatie;

Or. ro

Amendement 84
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. beveelt aan om lidstaten die ernstige 
vertragingen oplopen te voorzien van 
aanvullende steun door de Commissie om 
ervoor te zorgen dat zij zo snel mogelijk 
overeenstemming bereiken over hun PO's 
en OP's;

51. beveelt aan dat lidstaten die met
ernstige vertragingen kampen, de 
aanbevelingen die de Commissie in het 
najaar van 2012 heeft gegeven in de 
individuele standpuntnota's, alsook 
tijdens de daaropvolgende dialoog, 
nauwgezet opvolgen; benadrukt dat de 
Commissie die lidstaten meer steun moet 
bieden om ervoor te zorgen dat zij zo snel 
mogelijk overeenstemming bereiken over 
hun PO's en OP's; merkt dan ook op dat 
vertragingen kunnen worden beperkt door 
de vorderingen van de lidstaten tijdens de 
voorbereidende fasen op te volgen; merkt 
eveneens op dat de Commissie tijdens de 
fase van de tenuitvoerlegging mogelijk 
meer maatregelen kan uitwerken om 
lidstaten die problemen ondervinden, bij 
te staan;

Or. en


