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Amendement 1
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het empirisch bewezen 
is dat de economische en financiële crisis 
het convergentieproces tot stilstand 
gebracht of zelfs omgekeerd heeft, met een 
groeiende ongelijkheid tussen regio's tot 
gevolg, en dit na een lange periode waarin 
de regionale ongelijkheden in BBP per 
hoofd en de werkloosheid binnen de EU 
continu teruggedrongen werden, waarbij de 
zwakkere regio's van de Europese Unie 
zwaarder getroffen worden;

A. overwegende dat het empirisch bewezen 
is dat de economische, financiële en 
sociale crisis het convergentieproces tot 
stilstand gebracht of zelfs omgekeerd heeft, 
met een groeiende ongelijkheid tussen 
regio's tot gevolg, en dit na een lange 
periode waarin de regionale ongelijkheden 
in BBP per hoofd en de werkloosheid 
binnen de EU continu teruggedrongen 
werden, waarbij de zwakkere regio's van 
de Europese Unie zwaarder getroffen 
worden;

Or. en

Amendement 2
Vilja Savisaar-Toomast

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de openbare middelen 
van de lidstaten en van de EU schaarser 
geworden zijn en in toenemende mate 
onder druk komen te staan, terwijl de crisis 
en de daaruit voortvloeiende recessie, 
evenals de staatsschuldencrisis in 
verschillende lidstaten, de lidstaten ertoe 
hebben aangezet belangrijke en 
diepgaande structurele hervormingen door 
te voeren met het oog op het herstel van de 
prijsconcurrentie en de houdbaarheid van 
de begrotingspositie, waardoor er
hoofdzakelijk gesnoeid werd in 
groeivriendelijke uitgaven;

B. overwegende dat de openbare middelen 
van de lidstaten en van de EU schaarser 
geworden zijn en in toenemende mate 
onder druk komen te staan, terwijl de crisis 
en de daaruit voortvloeiende recessie, 
evenals de staatsschuldencrisis in 
verschillende lidstaten, de lidstaten ertoe 
hebben aangezet eindelijk de 
noodzakelijke belangrijke structurele 
hervormingen door te voeren met het oog 
op het herstel van de economische groei en 
de werkgelegenheid, waardoor er soms 
gesnoeid werd in de medefinanciering van 
het cohesiefonds en de structuurfondsen;
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Or. en

Amendement 3
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de crisis alle 
Europese regio's en steden nadelig 
beïnvloedt, waardoor het belang van 
financiering van het cohesiebeleid ook in 
meer ontwikkelde regio's en 
overgangsregio's toeneemt;

Or. en

Amendement 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de klemtoon van het 
cohesiebeleid tot nog toe eerder op de 
absorptie lag dan op de bepaling en 
monitoring – en de evaluatie van de 
verwezenlijking – van doelstellingen, 
terwijl de monitoring- en 
evaluatiesystemen er niet helemaal in 
slagen op een betere manier 
gedifferentieerde doelstellingen te bepalen 
afhankelijk van regionale kenmerken, 
specificiteiten en noden;

E. overwegende dat de klemtoon van het 
cohesiebeleid tot nog toe eerder op de 
absorptie lag dan op de bepaling en 
monitoring – en de evaluatie van de 
verwezenlijking – van doelstellingen, 
terwijl de monitoring- en 
evaluatiesystemen er niet helemaal in 
slagen op een betere manier 
gedifferentieerde doelstellingen te bepalen 
afhankelijk van lokale, regionale en 
interregionale kenmerken, specificiteiten 
en noden;

Or. ro

Amendement 5
Oldřich Vlasák
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Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het cohesiebeleid in de 
context van het meerjarig financieel kader 
2014-2020 de voornaamste bron van 
overheidsfinanciering in de EU zal blijven, 
en overwegende dat het nieuwe kader van 
het cohesiebeleid de klemtoon volledig legt 
op de noodzaak om de investeringen te 
concentreren in die enkele domeinen die 
het belangrijkst geacht worden, zoals 
werkgelegenheid (in het bijzonder bij 
jongeren), onderwijs en opleiding, kmo's, 
innovatie, energie, milieu en
stadsontwikkeling en steden;

F. overwegende dat het cohesiebeleid in de 
context van het meerjarig financieel kader 
2014-2020 de voornaamste bron van 
overheidsfinanciering in de EU zal blijven, 
en overwegende dat het nieuwe kader van 
het cohesiebeleid de klemtoon volledig legt 
op de noodzaak om de investeringen te 
concentreren in die enkele domeinen die 
het belangrijkst geacht worden, zoals 
werkgelegenheid (in het bijzonder bij 
jongeren) en arbeidsmobiliteit, onderwijs 
en opleiding, kmo's, onderzoek, 
technologische ontwikkeling en innovatie, 
ICT, duurzaam transport en het 
wegwerken van knelpunten, energie, 
milieu, vergroting van de institutionele 
capaciteit van openbare autoriteiten en 
doelmatig openbaar bestuur,
stadsontwikkeling en steden;

Or. en

Amendement 6
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het cohesiebeleid in de 
context van het meerjarig financieel kader 
2014-2020 de voornaamste bron van 
overheidsfinanciering in de EU zal blijven, 
en overwegende dat het nieuwe kader van 
het cohesiebeleid de klemtoon volledig legt 
op de noodzaak om de investeringen te 
concentreren in die enkele domeinen die 
het belangrijkst geacht worden, zoals 
werkgelegenheid (in het bijzonder bij 
jongeren), onderwijs en opleiding, kmo's, 
innovatie, energie, milieu en 

F. overwegende dat het cohesiebeleid in de 
context van het meerjarig financieel kader 
2014-2020 de voornaamste bron van 
overheidsfinanciering in de EU zal blijven, 
en overwegende dat het nieuwe kader van 
het cohesiebeleid de klemtoon volledig legt 
op de noodzaak om de investeringen te 
concentreren in die enkele domeinen die 
het doeltreffendst geacht worden, zoals 
werkgelegenheid (in het bijzonder bij 
jongeren), onderwijs en opleiding, kmo's, 
innovatie, energie, milieu, informatie- en 



PE524.733v01-00 6/24 AM\1012023NL.doc

NL

stadsontwikkeling en steden; communicatietechnologieën en 
stadsontwikkeling en steden;

Or. en

Amendement 7
Riikka Pakarinen

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het cohesiebeleid in de 
context van het meerjarig financieel kader 
2014-2020 de voornaamste bron van 
overheidsfinanciering in de EU zal blijven, 
en overwegende dat het nieuwe kader van 
het cohesiebeleid de klemtoon volledig legt 
op de noodzaak om de investeringen te 
concentreren in die enkele domeinen die 
het belangrijkst geacht worden, zoals 
werkgelegenheid (in het bijzonder bij 
jongeren), onderwijs en opleiding, kmo's, 
innovatie, energie, milieu en 
stadsontwikkeling en steden;

F. overwegende dat het cohesiebeleid in de 
context van het meerjarig financieel kader 
2014-2020 de voornaamste bron van 
overheidsfinanciering in de EU zal blijven, 
en overwegende dat het nieuwe kader van 
het cohesiebeleid de klemtoon volledig legt 
op de noodzaak om de investeringen te 
concentreren in die enkele domeinen die 
het belangrijkst geacht worden, zoals het 
scheppen van banen, werkgelegenheid (in 
het bijzonder bij jongeren), onderwijs en 
opleiding, kmo's, innovatie, energie, milieu 
en stadsontwikkeling en steden;

Or. fi

Amendement 8
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de noodzaak om 
met minder middelen meer te bereiken 
een aanleiding is geweest om slimme 
specialisatie op te nemen in het nieuwe 
kader voor het cohesiebeleid (de 
gemeenschappelijke verordening), opdat 
regio's een strategische en minder 
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gefragmenteerde benadering van 
economische ontwikkeling kunnen 
hanteren door middel van gerichte steun 
aan onderzoek en innovatie;

Or. en

Amendement 9
Vilja Savisaar-Toomast

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat in de evaluaties 
die tijdens het programma 2007-2013 
worden uitgevoerd niet gekeken wordt 
naar de totale evaluatiecyclus, waaronder 
doelmatigheid, doeltreffendheid en 
impact;

Or. en

Amendement 10
Vilja Savisaar-Toomast

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat het 
absorptiepercentage voor de fondsen 
ongeveer 50% in de lidstaten en ongeveer 
30% in het laatste jaar van de periode is;

Or. en

Amendement 11
Vilja Savisaar-Toomast
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Ontwerpresolutie
Overweging G quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G quater. overwegende dat kmo's 
problemen ondervinden met financiering 
van de bankensector;

Or. en

Amendement 12
Riikka Pakarinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat het nu voldoende 
bewezen is dat een beleid van 
begrotingsconsolidatie op zich niet volstaat 
om de groei te stimuleren en investeringen 
aan te moedigen die tot duurzame banen 
van goede kwaliteit leiden, maar dat 
hiervoor ook maatregelen nodig zijn die de 
economie ondersteunen en de – nog 
kwetsbare en aarzelende – aanzetten tot 
herstel aanmoedigen;

1. is van mening dat een beleid van 
begrotingsconsolidatie op zich niet volstaat 
om de groei te stimuleren en investeringen 
aan te moedigen die tot duurzame banen 
van goede kwaliteit leiden, maar dat 
hiervoor ook maatregelen nodig zijn die de 
economie ondersteunen en de – nog 
kwetsbare en aarzelende – aanzetten tot 
herstel aanmoedigen;

Or. fi

Amendement 13
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. drukt haar bezorgdheid uit over het 
gebrek aan voldoende openbare financiële 
middelen, vooral op subnationaal niveau, 
om de Europa 2020-strategie behoorlijk uit 

2. drukt haar bezorgdheid uit over het 
gebrek aan voldoende openbare financiële 
middelen, vooral op subnationaal niveau, 
om de Europa 2020-strategie behoorlijk uit 
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te voeren, als gevolg van de impact van de 
economische crisis, en over het feit dat een 
groot aantal minder ontwikkelde lidstaten 
en regio's in ruime mate afhankelijk is van 
cohesiebeleidfinanciering;

te voeren, als gevolg van de impact van de 
economische crisis, en over het feit dat een 
groot aantal minder ontwikkelde lidstaten 
en regio's in ruime mate afhankelijk is van 
cohesiebeleidfinanciering; de hoge mate 
waarin de ontwikkeling van bepaalde 
lidstaten afhankelijk is van 
cohesiefinanciering dient zorgvuldig in 
aanmerking te worden genomen voordat 
er besluiten worden genomen met 
betrekking tot mogelijke macro-
economische sancties;

Or. en

Amendement 14
Vilja Savisaar-Toomast

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat, hoewel de 
afstemming op de Europa 2020-strategie 
belangrijk is, het erop aankomt de 
doelstellingen van economische, sociale 
en territoriale cohesie, die ernstig in het 
gedrang kwamen door de crisis, niet uit 
het oog te verliezen; dringt erop aan 
resoluut actie te ondernemen met het oog 
op het behoud van de cohesie en de 
klemtoon te leggen op investeringen in 
infrastructuurprojecten in basissectoren 
zoals transport, telecommunicatie en 
energie;

4. is van mening dat tal van minder 
ontwikkelde regio's nog steeds 
investeringen in infrastructuurprojecten in 
basissectoren zoals transport, 
telecommunicatie en duurzame energie 
nodig hebben;

Or. en

Amendement 15
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat, hoewel de 4. is van mening dat, hoewel de 
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afstemming op de Europa 2020-strategie 
belangrijk is, het erop aankomt de 
doelstellingen van economische, sociale en 
territoriale cohesie, die ernstig in het 
gedrang kwamen door de crisis, niet uit het 
oog te verliezen; dringt erop aan resoluut 
actie te ondernemen met het oog op het 
behoud van de cohesie en de klemtoon te 
leggen op investeringen in 
infrastructuurprojecten in basissectoren 
zoals transport, telecommunicatie en 
energie;

afstemming op de Europa 2020-strategie 
belangrijk is, het erop aankomt de 
doelstellingen van economische, sociale en 
territoriale cohesie, die ernstig in het 
gedrang kwamen door de crisis, niet uit het 
oog te verliezen; dringt erop aan resoluut 
actie te ondernemen met het oog op het 
behoud van de cohesie en de klemtoon te 
leggen op investeringen in sectoren met 
een langetermijnpotentieel voor 
werkgelegenheid en nieuwe innovaties die 
erop gericht zijn kosten en het 
energieverbruik te verlagen;

Or. en

Amendement 16
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat, hoewel de 
afstemming op de Europa 2020-strategie 
belangrijk is, het erop aankomt de 
doelstellingen van economische, sociale en 
territoriale cohesie, die ernstig in het 
gedrang kwamen door de crisis, niet uit het 
oog te verliezen; dringt erop aan resoluut 
actie te ondernemen met het oog op het 
behoud van de cohesie en de klemtoon te 
leggen op investeringen in 
infrastructuurprojecten in basissectoren 
zoals transport, telecommunicatie en 
energie;

4. is van mening dat, hoewel de 
afstemming op de Europa 2020-strategie 
belangrijk is, het erop aankomt de 
doelstellingen van economische, sociale en 
territoriale cohesie, die ernstig in het 
gedrang kwamen door de crisis, niet uit het 
oog te verliezen; het cohesiebeleid is meer 
dan een middel om de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie te 
verwezenlijken; dringt erop aan resoluut 
actie te ondernemen met het oog op het 
behoud van de cohesie en de klemtoon te 
leggen op investeringen in 
infrastructuurprojecten in basissectoren 
zoals transport, telecommunicatie en 
energie;

Or. en

Amendement 17
Oldřich Vlasák
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. denkt dat – ondanks aanwijzingen dat 
lokale en regionale instanties betrokken 
worden bij de voorbereiding van 
partnerschapsovereenkomsten – er verdere 
actie nodig is om de territoriale dimensie 
van het governancesysteem van het 
cohesiebeleid, de Europa 2020-strategie en 
het Europees semester te versterken, door 
enerzijds echte coördinatie en 
complementariteit tussen de verschillende 
governanceniveaus te waarborgen, en 
anderzijds erop toe te zien dat de op die 
niveaus vastgelegde prioriteiten stroken 
met de noden en specificiteiten op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau, 
waarbij het mogelijk blijft om bepaalde 
beleidsvraagstukken volgens een top-
downbenadering aan te pakken, als dat 
aangewezen en nodig is;

5. denkt dat – ondanks aanwijzingen dat 
lokale en regionale instanties betrokken 
worden bij de voorbereiding van 
partnerschapsovereenkomsten – er verdere 
actie nodig is om de territoriale dimensie 
van het governancesysteem van het 
cohesiebeleid, de Europa 2020-strategie en 
het Europees semester te versterken, door 
enerzijds echte coördinatie en 
complementariteit tussen de verschillende 
governanceniveaus te waarborgen, en 
anderzijds erop toe te zien dat de op die 
niveaus vastgelegde prioriteiten stroken 
met de noden en specificiteiten op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau;
benadrukt de noodzaak om te waarborgen 
dat gemeenten en regio's naar behoren 
betrokken worden bij het opstellen van 
nationale strategieën aangezien zij een 
geheel eigen kijk op problemen en 
uitdagingen inbrengen;

Or. en

Amendement 18
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. denkt dat – ondanks aanwijzingen dat 
lokale en regionale instanties betrokken 
worden bij de voorbereiding van 
partnerschapsovereenkomsten – er verdere 
actie nodig is om de territoriale dimensie 
van het governancesysteem van het 
cohesiebeleid, de Europa 2020-strategie en 
het Europees semester te versterken, door 
enerzijds echte coördinatie en 
complementariteit tussen de verschillende 
governanceniveaus te waarborgen, en 

5. denkt dat – ondanks aanwijzingen dat 
lokale en regionale instanties betrokken 
worden bij de voorbereiding van 
partnerschapsovereenkomsten – er verdere 
actie nodig is om de territoriale dimensie 
van het governancesysteem van het 
cohesiebeleid, de Europa 2020-strategie en 
het Europees semester te versterken, door 
enerzijds echte coördinatie en 
complementariteit tussen de verschillende 
governanceniveaus te waarborgen, en 
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anderzijds erop toe te zien dat de op die 
niveaus vastgelegde prioriteiten stroken 
met de noden en specificiteiten op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau, 
waarbij het mogelijk blijft om bepaalde 
beleidsvraagstukken volgens een top-
downbenadering aan te pakken, als dat 
aangewezen en nodig is;

anderzijds erop toe te zien dat de op die 
niveaus vastgelegde prioriteiten stroken 
met de noden en specificiteiten op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau;

Or. fr

Amendement 19
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. denkt dat – ondanks aanwijzingen dat 
lokale en regionale instanties betrokken 
worden bij de voorbereiding van 
partnerschapsovereenkomsten – er verdere 
actie nodig is om de territoriale dimensie 
van het governancesysteem van het 
cohesiebeleid, de Europa 2020-strategie en 
het Europees semester te versterken, door 
enerzijds echte coördinatie en 
complementariteit tussen de verschillende 
governanceniveaus te waarborgen, en 
anderzijds erop toe te zien dat de op die 
niveaus vastgelegde prioriteiten stroken 
met de noden en specificiteiten op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau, 
waarbij het mogelijk blijft om bepaalde 
beleidsvraagstukken volgens een top-
downbenadering aan te pakken, als dat 
aangewezen en nodig is;

5. denkt dat – ondanks aanwijzingen dat 
lokale en regionale instanties betrokken 
worden bij de voorbereiding van 
partnerschapsovereenkomsten – er verdere 
actie nodig is om de territoriale dimensie 
van het governancesysteem van het 
cohesiebeleid, de Europa 2020-strategie en 
het Europees semester te versterken, door 
enerzijds echte coördinatie en 
complementariteit tussen de verschillende 
governanceniveaus te waarborgen, en 
anderzijds erop toe te zien dat de op die 
niveaus vastgelegde prioriteiten stroken 
met de noden en specificiteiten op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau, 
waarbij het mogelijk blijft om bepaalde 
beleidsvraagstukken volgens een top-
downbenadering aan te pakken, als dat 
aangewezen en nodig is; onderstreept dat 
de betrokkenheid van regionale en lokale 
niveaus niet mag leiden tot een abnormale 
toename van de administratieve lasten;

Or. en

Amendement 20
Jens Nilsson



AM\1012023NL.doc 13/24 PE524.733v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. denkt dat – ondanks aanwijzingen dat 
lokale en regionale instanties betrokken 
worden bij de voorbereiding van 
partnerschapsovereenkomsten – er verdere 
actie nodig is om de territoriale dimensie 
van het governancesysteem van het 
cohesiebeleid, de Europa 2020-strategie en 
het Europees semester te versterken, door 
enerzijds echte coördinatie en 
complementariteit tussen de verschillende 
governanceniveaus te waarborgen, en 
anderzijds erop toe te zien dat de op die 
niveaus vastgelegde prioriteiten stroken 
met de noden en specificiteiten op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau, 
waarbij het mogelijk blijft om bepaalde 
beleidsvraagstukken volgens een top-
downbenadering aan te pakken, als dat 
aangewezen en nodig is;

5. denkt dat – ondanks aanwijzingen dat 
lokale en regionale instanties betrokken 
worden bij de voorbereiding van 
partnerschapsovereenkomsten – er verdere 
actie nodig is om de territoriale dimensie 
van het governancesysteem van het 
cohesiebeleid, de Europa 2020-strategie en 
het Europees semester te versterken, door 
enerzijds een echte dialoog en echte 
coördinatie en complementariteit tussen de 
verschillende governanceniveaus te 
waarborgen, en anderzijds erop toe te zien 
dat de op die niveaus vastgelegde 
prioriteiten stroken met de noden en 
specificiteiten op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau, waarbij het mogelijk blijft 
om bepaalde beleidsvraagstukken volgens 
een top-downbenadering aan te pakken, als 
dat aangewezen en nodig is;

Or. en

Amendement 21
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat het cohesiebeleid het 
best is geplaatst om de Europa 2020-
strategie de nodige territoriale dimensie te 
verlenen, teneinde de erg relevante 
groeiverschillen binnen de Europese Unie 
en binnen de lidstaten aan te pakken, 
evenals het feit dat verschillen in 
institutionele capaciteit tot gevolg hebben 
dat verschillende regio's de vooropgestelde 
doelstellingen niet op dezelfde manier als 
referenties kunnen hanteren;

6. is van mening dat het cohesiebeleid het 
best is geplaatst om de Europa 2020-
strategie de nodige territoriale dimensie te 
verlenen, teneinde de erg relevante 
groeiverschillen binnen de Europese Unie 
en binnen de lidstaten aan te pakken, en 
om te waarborgen dat het groeipotentieel 
ook in de ultraperifere en minst bevolkte 
regio's van de Unie wordt benut, evenals 
het feit dat verschillen in institutionele 
capaciteit tot gevolg hebben dat 
verschillende regio's de vooropgestelde 
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doelstellingen niet op dezelfde manier als 
referenties kunnen hanteren;

Or. en

Amendement 22
Riikka Pakarinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat het cohesiebeleid het 
best is geplaatst om de Europa 2020-
strategie de nodige territoriale dimensie te 
verlenen, teneinde de erg relevante 
groeiverschillen binnen de Europese Unie 
en binnen de lidstaten aan te pakken, 
evenals het feit dat verschillen in 
institutionele capaciteit tot gevolg hebben 
dat verschillende regio's de vooropgestelde 
doelstellingen niet op dezelfde manier als 
referenties kunnen hanteren;

6. is van mening dat het cohesiebeleid het 
best is geplaatst om de Europa 2020-
strategie de nodige territoriale dimensie te 
verlenen, teneinde te proberen de erg 
relevante groeiverschillen binnen de 
Europese Unie en binnen de lidstaten aan 
te pakken, evenals het feit dat verschillen 
in institutionele capaciteit tot gevolg 
hebben dat verschillende regio's de 
vooropgestelde doelstellingen niet op 
dezelfde manier als referenties kunnen 
hanteren;

Or. fi

Amendement 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is bijzonder bezorgd over het feit dat de 
populatie die risico loopt op armoede of 
sociale uitsluiting door de crisis aanzienlijk 
toegenomen is, met een overwicht in 
convergentieregio's en steden, en meent dat 
deze problemen dringend aangepakt 
moeten worden – aangezien ze de cohesie 
tussen regio's ernstig ondermijnen en het 
concurrentievermogen van de Europese 
Unie op middellange en lange termijn in 

7. is bijzonder bezorgd over het feit dat het 
percentage van de populatie dat risico 
loopt op armoede of sociale uitsluiting 
door de crisis aanzienlijk toegenomen is, 
met een overwicht in convergentieregio's 
en steden, en meent dat deze problemen 
dringend aangepakt moeten worden –
aangezien ze de cohesie tussen regio's 
ernstig ondermijnen en het 
concurrentievermogen van de Europese 
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het gedrang kunnen brengen – door zich 
toe te spitsen op beleidslijnen die 
duurzame werkgelegenheid van goede 
kwaliteit en sociale inclusie waarborgen;

Unie op middellange en lange termijn in 
het gedrang kunnen brengen – door zich 
toe te spitsen op beleidslijnen die de 
toegang tot duurzame werkgelegenheid 
van goede kwaliteit en sociale inclusie 
waarborgen, door versnippering tegen te 
gaan en de overgang tussen twee banen te 
vergemakkelijken, door zich toe te spitsen 
op omscholingsprogramma's voor 
langdurig werklozen en door zich te laten 
inspireren door de ervaring die 
werknemers aan het einde van hun 
loopbaan hebben opgedaan;

Or. ro

Amendement 24
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is bijzonder bezorgd over het feit dat de 
populatie die risico loopt op armoede of 
sociale uitsluiting door de crisis aanzienlijk 
toegenomen is, met een overwicht in 
convergentieregio's en steden, en meent dat 
deze problemen dringend aangepakt 
moeten worden – aangezien ze de cohesie 
tussen regio's ernstig ondermijnen en het 
concurrentievermogen van de Europese 
Unie op middellange en lange termijn in 
het gedrang kunnen brengen – door zich 
toe te spitsen op beleidslijnen die 
duurzame werkgelegenheid van goede 
kwaliteit en sociale inclusie waarborgen;

7. is bijzonder bezorgd over het feit dat de 
populatie die risico loopt op armoede of 
sociale uitsluiting door de crisis aanzienlijk 
toegenomen is, met een overwicht in 
convergentieregio's en steden, en meent dat 
deze problemen dringend aangepakt 
moeten worden – aangezien ze de cohesie 
tussen regio's ernstig ondermijnen en het 
concurrentievermogen van de Europese 
Unie op middellange en lange termijn in 
het gedrang kunnen brengen – door zich 
toe te spitsen op beleidslijnen die 
duurzame werkgelegenheid van goede 
kwaliteit en sociale inclusie waarborgen; 
benadrukt dat de jeugdwerkloosheid en de 
inclusie van de jeugd in dat opzicht 
bijzondere aandacht verdienen en 
onderstreept de essentiële rol die kmo's 
spelen in de waarborging en de groei van 
werkgelegenheid van goede kwaliteit;

Or. en
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Amendement 25
Vilja Savisaar-Toomast

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt de rol van het ESF bij het 
verkleinen van de ongelijkheden in 
menselijk kapitaal tussen regio's, en in de 
context van de uitvoering van de sociale 
dimensie van de Europa 2020-strategie,
aangezien dit fonds, parallel met het 
EFRO, aanzienlijk bijgedragen heeft tot 
het vervullen van enkele van de 
voornaamste prioriteiten van de Europese 
Unie op dit moment, namelijk het 
stimuleren van de jeugdwerkgelegenheid 
en de arbeidsmarkt, het bevorderen van 
duurzame economie en groei, het 
terugdringen van het aantal voortijdige 
schoolverlaters en de strijd tegen armoede, 
discriminatie en sociale uitsluiting;

8. benadrukt de rol van het ESF bij het 
verkleinen van de ongelijkheden in 
menselijk kapitaal tussen regio's, aangezien 
dit fonds, parallel met het EFRO, bij moet 
dragen tot het vervullen van enkele van de 
voornaamste prioriteiten van de Europese 
Unie op dit moment, namelijk het 
stimuleren van de jeugdwerkgelegenheid 
en de arbeidsmarkt, het bevorderen van 
duurzame economie en groei, het 
terugdringen van het aantal voortijdige 
schoolverlaters en de strijd tegen armoede, 
discriminatie en sociale uitsluiting; staat er 
derhalve op dat het beginsel van goed 
financieel beheer wordt versterkt, in het 
bijzonder de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van ESF-acties;

Or. en

Amendement 26
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt de rol van het ESF bij het 
verkleinen van de ongelijkheden in 
menselijk kapitaal tussen regio's, en in de 
context van de uitvoering van de sociale 
dimensie van de Europa 2020-strategie, 
aangezien dit fonds, parallel met het 
EFRO, aanzienlijk bijgedragen heeft tot het 
vervullen van enkele van de voornaamste 
prioriteiten van de Europese Unie op dit 
moment, namelijk het stimuleren van de 

8. benadrukt de rol van het ESF bij het 
verkleinen van de ongelijkheden in 
menselijk kapitaal tussen regio's, en in de 
context van de uitvoering van de sociale 
dimensie van de Europa 2020-strategie, 
aangezien dit fonds, parallel met het 
EFRO, aanzienlijk bijgedragen heeft tot het 
vervullen van enkele van de voornaamste 
prioriteiten van de Europese Unie op dit 
moment, namelijk het stimuleren van de 
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jeugdwerkgelegenheid en de arbeidsmarkt, 
het bevorderen van duurzame economie en 
groei, het terugdringen van het aantal 
voortijdige schoolverlaters en de strijd 
tegen armoede, discriminatie en sociale 
uitsluiting;

jeugdwerkgelegenheid en de arbeidsmarkt, 
het bevorderen van duurzame economie en 
groei, het terugdringen van het aantal 
voortijdige schoolverlaters en de strijd 
tegen armoede, discriminatie en sociale 
uitsluiting; voegt daaraan toe dat het ESF 
het beste kan helpen de werkgelegenheid 
te vergroten wanneer het gebruik ervan 
gecombineerd wordt met dat van het 
EFRO;

Or. en

Amendement 27
Riikka Pakarinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt de rol van het ESF bij het 
verkleinen van de ongelijkheden in 
menselijk kapitaal tussen regio's, en in de 
context van de uitvoering van de sociale 
dimensie van de Europa 2020-strategie, 
aangezien dit fonds, parallel met het 
EFRO, aanzienlijk bijgedragen heeft tot 
het vervullen van enkele van de 
voornaamste prioriteiten van de Europese 
Unie op dit moment, namelijk het 
stimuleren van de jeugdwerkgelegenheid 
en de arbeidsmarkt, het bevorderen van 
duurzame economie en groei, het 
terugdringen van het aantal voortijdige 
schoolverlaters en de strijd tegen armoede, 
discriminatie en sociale uitsluiting;

8. benadrukt de rol van het ESF bij het 
verkleinen van de ongelijkheden in 
menselijk kapitaal tussen regio's, en in de 
context van de uitvoering van de sociale 
dimensie van de Europa 2020-strategie, 
aangezien dit fonds, parallel met het 
EFRO, tot doel had bij te dragen tot het 
vervullen van enkele van de voornaamste 
prioriteiten van de Europese Unie op dit 
moment, namelijk het stimuleren van de 
jeugdwerkgelegenheid en de arbeidsmarkt, 
het bevorderen van duurzame economie en 
groei, het terugdringen van het aantal 
voortijdige schoolverlaters en de strijd 
tegen armoede, discriminatie en sociale 
uitsluiting;

Or. fi

Amendement 28
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. denkt dat alle regio's zich gesteld 
zien tegenover de uitdaging om duurzame 
groei te creëren en bij te dragen aan een 
hogere hulpbronnenefficiëntie, en 
onderstreept in dat opzicht de 
mogelijkheden voor werkgelegenheid van 
investeringen in energie-efficiëntie, en de 
behoefte aan verdere investeringen in 
onderzoek en ontwikkeling in Europa;

Or. en

Amendement 29
Vilja Savisaar-Toomast

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert er evenwel aan dat, hoewel er 
sterke aanwijzingen zijn dat de uitvoering 
van het cohesiebeleid versneld is en dat de 
daaruit voortvloeiende programma's een 
belangrijke bijdrage geleverd hebben in 
vele domeinen waar investeringen nodig 
zijn met het oog op economische 
modernisering en het 
concurrentievermogen (zoals onderzoek en 
ontwikkeling, ondersteuning van kmo's, 
herindustrialisatie, sociale inclusie, en 
onderwijs en opleiding), enkele lidstaten 
zich niet wagen aan de uitvoering van hun 
programma's voor het einde van de huidige 
programmeringperiode;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 30
Vilja Savisaar-Toomast
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. moedigt de lidstaten aan om synergieën 
te onderzoeken tussen 
cohesiebeleidfinanciering en andere 
bronnen van EU-financiering (zoals voor 
het TEN-V, TEN-E, CEF en andere 
programma's) evenals met financiering die 
verstrekt wordt door de Europese 
Investeringsbank en de Europese Bank 
voor Wederopbouw en Ontwikkeling; 
dringt er bij de lidstaten op aan om de 
toegang tot de beschikbare fondsen te 
vereenvoudigen en verbeteren teneinde 
kmo's, lokale gemeentebesturen en andere 
geïnteresseerde begunstigden ertoe aan te 
zetten er gebruik van te maken;

10. moedigt de lidstaten aan om synergieën 
te onderzoeken tussen 
cohesiebeleidfinanciering en andere 
bronnen van EU-financiering (zoals voor 
het TEN-V, TEN-E, CEF, Horizon 2020, 
COSME en andere programma's) evenals 
met financiering die verstrekt wordt door 
de Europese Investeringsbank en de 
Europese Bank voor Wederopbouw en 
Ontwikkeling; dringt er bij de lidstaten op 
aan om de uitvoering van de fondsen te 
versnellen en toegang tot de beschikbare 
fondsen te vereenvoudigen en verbeteren 
teneinde kmo's, lokale gemeentebesturen 
en andere geïnteresseerde begunstigden 
ertoe aan te zetten er gebruik van te maken;

Or. en

Amendement 31
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. moedigt de lidstaten aan om synergieën 
te onderzoeken tussen 
cohesiebeleidfinanciering en andere 
bronnen van EU-financiering (zoals voor 
het TEN-V, TEN-E, CEF en andere 
programma's) evenals met financiering die 
verstrekt wordt door de Europese 
Investeringsbank en de Europese Bank 
voor Wederopbouw en Ontwikkeling; 
dringt er bij de lidstaten op aan om de 
toegang tot de beschikbare fondsen te 
vereenvoudigen en verbeteren teneinde 
kmo's, lokale gemeentebesturen en andere 
geïnteresseerde begunstigden ertoe aan te 
zetten er gebruik van te maken;

10. moedigt de lidstaten aan om synergieën 
te onderzoeken tussen 
cohesiebeleidfinanciering en andere 
bronnen van EU-financiering (zoals voor 
het TEN-V, TEN-E, CEF en andere 
programma's) evenals met financiering die 
verstrekt wordt door de Europese 
Investeringsbank en de Europese Bank 
voor Wederopbouw en Ontwikkeling; 
dringt er bij de lidstaten op aan om de 
toegang tot de beschikbare fondsen te 
vereenvoudigen en verbeteren teneinde 
kmo's, de sociale economie, lokale 
gemeentebesturen en andere 
geïnteresseerde begunstigden ertoe aan te 
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zetten er gebruik van te maken;

Or. en

Amendement 32
Vilja Savisaar-Toomast

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is bezorgd dat, hoewel evaluatie 
duidelijk een fundamentele rol te spelen 
heeft in het oriënterend debat en de
kennisverwerving, het gebrek aan 
gegevens – en in veel gevallen de
onmogelijkheid om deze te verzamelen –
het onmogelijk maakt om de vorderingen 
op regionaal en lokaal niveau naar de 
vooropgestelde doelstellingen behoorlijk te 
monitoren, en meent dat het een prioriteit 
is om de regionale statistieken te 
verruimen en bij te werken en de kwaliteit 
van de gegevens te verbeteren;

11. is bezorgd dat, hoewel de verstrekking 
van monitoringgegevens en informatie 
over de uitvoering de kwaliteit van de 
gestelde doelen verbetert, de ongelijke 
kwaliteit het in veel gevallen van 
verslaglegging over de vorderingen 
moeilijk maakt om een volledig beeld te 
krijgen van de vorderingen op regionaal en 
lokaal niveau naar de vooropgestelde 
doelstellingen;

Or. en

Amendement 33
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is bezorgd dat, hoewel evaluatie 
duidelijk een fundamentele rol te spelen 
heeft in het oriënterend debat en de 
kennisverwerving, het gebrek aan 
gegevens – en in veel gevallen de 
onmogelijkheid om deze te verzamelen –
het onmogelijk maakt om de vorderingen
op regionaal en lokaal niveau naar de 
vooropgestelde doelstellingen behoorlijk te 
monitoren, en meent dat het een prioriteit 

11. begrijpt dat evaluatie een fundamentele 
rol te spelen heeft in het oriënterend debat 
en de kennisverwerving en dat het daarom 
noodzakelijk is om de vorderingen 
behoorlijk te monitoren; wijst er niettemin 
op dat de autoriteiten op regionaal en 
lokaal niveau met hun eigen agenda al 
overbelast zijn en dat die monitoring geen 
extra belasting voor hen mag zijn;
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is om de regionale statistieken te 
verruimen en bij te werken en de kwaliteit 
van de gegevens te verbeteren;

Or. en

Amendement 34
Vilja Savisaar-Toomast

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. vraagt aan de Commissie en de 
lidstaten, met het oog op de versterking 
van de kwaliteit van de programmering en 
de uitvoering, om de monitoring- en 
evaluatie-instrumenten die beschikbaar zijn 
in de context van het volgende wetgevende 
kader volledig te benutten;

13. vraagt aan de Commissie en de
lidstaten, met het oog op de versterking 
van de transparantie van de rapportage en 
de kwaliteit van de programmering en de 
uitvoering daarvan, om de monitoring- en 
evaluatie-instrumenten die beschikbaar zijn 
in de context van het volgende wetgevende 
kader volledig te benutten (grotere 
resultaatgerichtheid, gebruik van 
gemeenschappelijke outputindicatoren, 
keuze van programmaspecifieke 
resultaatindicatoren en een helder 
prestatiekader);

Or. en

Amendement 35
Vilja Savisaar-Toomast

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Commissie, die nu 
aanvangt met de evaluatie achteraf van de 
periode 2007-2013, en de lidstaten om 
erop toe te zien dat de evaluatie gebaseerd 
wordt op betrouwbare gegevens, dat erin 
gekeken wordt naar de doelmatigheid, 
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doeltreffendheid en impact van acties, en 
dat de evaluatie voor 2015 voltooid wordt, 
om duidelijke lessen te trekken voor de 
uitvoering van de tussentijdse evaluatie 
van de volgende programmeringsperiode;

Or. en

Amendement 36
Vilja Savisaar-Toomast

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. dringt er bij de Commissie op aan 
om met de lidstaten samen te werken aan 
het vergroten van de transparantie van de 
oproepen tot het indienen van projecten 
en de voorspelbaarheid daarvan, alsook 
aan het verkorten van de tijd tussen 
oproepen en de gunning van opdrachten, 
met name voor kmo's, die in een snel 
veranderende omgeving met elkaar 
concurreren;

Or. en

Amendement 37
Vilja Savisaar-Toomast

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 quater. verzoekt de lidstaten beleid te 
ontwikkelen dat banken aanmoedigt om 
EU-projecten mede te financieren;

Or. en
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Amendement 38
Vilja Savisaar-Toomast

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 quinquies. dringt er bij de Commissie 
op aan om na te gaan of de 
beheersautoriteiten de richtlijn inzake 
laattijdige betalingen toepassen en om iets 
te doen aan de onredelijke 
betalingstermijnen van deze autoriteiten;

Or. en

Amendement 39
Vilja Savisaar-Toomast

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 sexies. verzoekt de Commissie om de 
impact van het ESF op de werkloosheid 
en de werkgelegenheid te analyseren, 
alsook de doeltreffendheid van ESF-
acties;

Or. en

Amendement 40
Vilja Savisaar-Toomast

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 septies. verzoekt de dienst Interne audit 
van de Commissie en de Europese 
Rekenkamer om meer prestatiecontroles 
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van het cohesiefonds en de 
structuurfondsen en met name het ESF 
uit te voeren;

Or. en

Amendement 41
Vilja Savisaar-Toomast

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 octies. dringt er bij de Commissie op 
aan om een diepgaand onderzoek in te 
stellen naar de oorzaken van het lage 
absorptiepercentage;

Or. en

Amendement 42
Vilja Savisaar-Toomast

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 nonies. verzoekt de lidstaten om in te 
staan voor het 
medefinancieringspercentage teneinde de 
uitvoering van de fondsen te versnellen;

Or. en


