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Amendement 1
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is samen met de Commissie en de Raad 
van mening dat de wijzigingen die in de 
wetgeving zijn aangebracht in het kader 
van het Europees economisch herstelplan 
ertoe zullen bijdragen dat de 
structuurfondsen een waardevol instrument 
voor het herstel van de Europese economie 
in 2010 worden; roept de lidstaten in dit 
verband op om te zorgen dat optimaal 
gebruik wordt gemaakt van de nieuwe 
faciliteiten en vereenvoudigde procedures 
ten einde de uitvoering te versnellen en de 
economische bedrijvigheid te stimuleren; 
eist bovendien dat de lidstaten ervoor 
zorgen dat de vereenvoudiging van de 
procedures niet leidt tot misbruik van 
openbare middelen;

3. is samen met de Commissie en de Raad 
van mening dat de wijzigingen die in de 
wetgeving zijn aangebracht in het kader 
van het Europees economisch herstelplan 
ertoe zullen bijdragen dat de 
structuurfondsen een waardevol instrument 
voor het herstel van de Europese economie 
in 2010 worden; roept de lidstaten in dit 
verband op om te zorgen dat optimaal 
gebruik wordt gemaakt van de nieuwe 
faciliteiten en vereenvoudigde procedures 
ten einde de uitvoering te versnellen door 
ervoor te zorgen dat de kredieten die aan 
de nationale operationele programma’s 
en de projecten in het kader daarvan zijn 
toegewezen tijdig worden uitgevoerd en 
zoveel mogelijk uitwerking hebben om de 
economische bedrijvigheid te stimuleren, 
wat van vitaal belang is in regio’s die 
sterk afhangen van 
overheidsinvesteringen, zoals de 
ultraperifere gebieden; eist bovendien dat 
de lidstaten ervoor zorgen dat de 
vereenvoudiging van de procedures 
gepaard wordt aan doeltreffende systemen 
voor beheer en controle die zorgen voor 
een optimale uitvoering van de middelen 
en verhinderen dat deze onrechtmatig 
worden gebruikt;

Or. pt

Amendement 2
Lena Barbara Kolarska-Bobinska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. stelt vast dat de grensregio’s tot de 
gebieden behoren die het sterkst door de 
economische crisis zijn getroffen doordat 
de internationale en grensoverschrijdende 
handel is teruggelopen; roept de 
Commissie en de lidstaten op om hiermee 
rekening te houden bij de toewijzing van 
kredieten aan projecten in het kader van 
de structuurfondsen en de uitvoering
daarvan;

Or. en


