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Amendement 1
Cornelia Ernst

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat het werk aan het MFK 
in geen geval van invloed mag zijn op het 
werk aan de verordeningen waarmee de 
reikwijdte van de steunverlening uit en de 
regels ten aanzien van de implementatie 
van elk fonds worden vastgesteld, en dat 
derhalve de rol van het Europees Parlement 
in de onderhandelingen over de 
rechtsgrondslag voor het cohesiebeleid in 
acht moet worden genomen; betreurt ten 
zeerste dat dit beginsel niet is geëerbiedigd 
in de onderhandelingen over het MFK 
2014-2020, hetgeen ertoe heeft geleid dat 
het werk aan het MFK aanzienlijke invloed 
heeft gehad op de onderhandelingen over 
de verordeningen inzake het cohesiebeleid, 
zowel inhoudelijk als wat betreft het 
tijdsbestek;

2. is van mening dat het werk aan het MFK 
in geen geval van invloed mag zijn op het 
werk aan de verordeningen waarmee de 
reikwijdte van de steunverlening uit en de 
regels ten aanzien van de implementatie 
van elk fonds worden vastgesteld, en dat 
derhalve de rol en de prerogatieven van 
het Europees Parlement in de 
onderhandelingen over de rechtsgrondslag 
voor het cohesiebeleid in acht moeten
worden genomen; betreurt ten zeerste dat 
dit beginsel niet is geëerbiedigd in de 
onderhandelingen over het MFK 2014-
2020, hetgeen ertoe heeft geleid dat het 
werk aan het MFK aanzienlijke invloed 
heeft gehad op de onderhandelingen over 
de verordeningen inzake het cohesiebeleid, 
zowel inhoudelijk als wat betreft het 
tijdsbestek; betreurt dan ook ten zeerste 
dat de macro-economische voorwaarden 
en de prestatiereserve in het politiek 
akkoord van de Europese Raad zijn 
opgenomen, terwijl deze elementen 
volgens het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie onder de 
medebeslissingsprocedure vallen;

Or. en

Amendement 2
Cornelia Ernst

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de besprekingen over de 
middelen voor het cohesiebeleid gebaseerd 
moeten zijn op een analyse van de 
behoeften en dat daarbij rekening moet 
worden gehouden met de beoordeling van 
de uitvoering van het beleid in de vorige 
programmeringsperiode; herinnert eraan 
dat het cohesiebeleid een groeibevorderend 
investeringsbeleid is en dientengevolge aan 
belang wint als een Europees instrument 
tot het bevorderen van groei, het scheppen 
van werkgelegenheid, het stimuleren van 
overheidsinvesteringen en het verminderen
van sociale ongelijkheid;

3. benadrukt dat de besprekingen over de 
middelen voor het cohesiebeleid gebaseerd 
moeten zijn op een analyse van de 
regionale en lokale 
ontwikkelingsbehoeften en dat daarbij 
rekening moet worden gehouden met de 
beoordeling van de uitvoering van het 
beleid in de vorige 
programmeringsperiode; herinnert eraan 
dat het cohesiebeleid een groeibevorderend 
investeringsbeleid is en dientengevolge aan 
belang wint als een Europees instrument 
tot het bevorderen van groei, het scheppen 
van werkgelegenheid, het stimuleren van 
overheidsinvesteringen en het bevorderen
van sociale inclusie; wijst er daarom op 
dat een verlaging van de EU-begroting 
onvermijdelijk de onevenwichtigheden zal 
verergeren, de economische ontwikkeling 
zal belemmeren en het beginsel van 
solidariteit zal ondermijnen;

Or. en

Amendement 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de besprekingen over de 
middelen voor het cohesiebeleid gebaseerd 
moeten zijn op een analyse van de 
behoeften en dat daarbij rekening moet 
worden gehouden met de beoordeling van 
de uitvoering van het beleid in de vorige 
programmeringsperiode; herinnert eraan 
dat het cohesiebeleid een groeibevorderend 
investeringsbeleid is en dientengevolge aan 
belang wint als een Europees instrument 
tot het bevorderen van groei, het scheppen 

3. benadrukt dat de besprekingen over de 
middelen voor het cohesiebeleid gebaseerd 
moeten zijn op een analyse van de 
behoeften en dat daarbij rekening moet 
worden gehouden met de beoordeling van 
de uitvoering van het beleid in de vorige 
programmeringsperiode; herinnert eraan 
dat het cohesiebeleid een groeibevorderend 
investeringsbeleid is en dientengevolge aan 
belang wint als een Europees instrument 
tot het bevorderen van groei, het scheppen 
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van werkgelegenheid, het stimuleren van 
overheidsinvesteringen en het verminderen 
van sociale ongelijkheid;

van werkgelegenheid, het stimuleren van 
overheidsinvesteringen, het aanpakken 
van de klimaatverandering en de 
energieafhankelijkheid en het 
verminderen van sociale ongelijkheid 
teneinde de doelstellingen van de Europa 
2020-strategie te bereiken; 

Or. ro

Amendement 4
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de besprekingen over de 
middelen voor het cohesiebeleid gebaseerd 
moeten zijn op een analyse van de 
behoeften en dat daarbij rekening moet 
worden gehouden met de beoordeling van 
de uitvoering van het beleid in de vorige 
programmeringsperiode; herinnert eraan 
dat het cohesiebeleid een groeibevorderend 
investeringsbeleid is en dientengevolge aan 
belang wint als een Europees instrument 
tot het bevorderen van groei, het scheppen 
van werkgelegenheid, het stimuleren van 
overheidsinvesteringen en het verminderen 
van sociale ongelijkheid;

3. benadrukt dat de besprekingen over de 
middelen voor het cohesiebeleid gebaseerd 
moeten zijn op een analyse van de 
behoeften en dat daarbij rekening moet 
worden gehouden met de beoordeling van 
de uitvoering van het beleid in de vorige 
programmeringsperiode; herinnert eraan 
dat het cohesiebeleid een groeibevorderend 
investeringsbeleid ter bestrijding van de 
crisis is en dientengevolge aan belang wint 
als een Europees instrument tot het 
bevorderen van duurzame groei, het 
scheppen van werkgelegenheid, het 
stimuleren van overheidsinvesteringen, het 
verminderen van sociale ongelijkheid en 
armoede, het bevorderen van 
energieomschakeling en het tegengaan 
van klimaatverandering;

Or. en

Amendement 5
Younous Omarjee

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. bekritiseert het door de Raad van de 
Unie geschapen precedent door de 
toekenning van een budget uit de 
structuurfondsen aan de nieuwe 
ultraperifere regio Mayotte in het kader 
van het MFK 2014-2020; beklemtoont dat 
er nog nooit een forfaitair budget aan een 
regio is toegewezen zonder enige 
rechtsgrondslag en zonder enig 
toepasbaar criterium; wijst erop dat dit 
precedent indruist tegen de gelijkheid van 
regio's en tegen de indeling van regio's in 
categorieën zoals vastgelegd in de 
gemeenschappelijke verordening voor de 
fondsen;

Or. fr

Amendement 6
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. maakt zich ernstig zorgen over het feit 
dat de omvang van onbetaalde rekeningen 
aan het einde van het jaar alsmaar groter 
wordt en meent dat het cohesiebeleid het 
meest wordt getroffen door het gat in de 
Europese begroting; dringt derhalve aan op 
structurele hervormingen van de Europese 
begroting, waaronder een hervorming van 
de eigen middelen.

5. maakt zich ernstig zorgen over het feit 
dat de omvang van onbetaalde rekeningen 
aan het einde van het jaar alsmaar groter 
wordt en meent dat het cohesiebeleid het 
meest wordt getroffen door het gat in de 
Europese begroting; concludeert dat de 
resterende problemen uit de periode 2004-
2014 in het MFK 2014-2020 niet opgelost 
zijn; dringt derhalve aan op nadere
structurele hervormingen van de Europese 
begroting, waaronder een hervorming van 
de eigen middelen.

Or. en


