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Amendement 1
Markus Pieper, László Surján, Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. benadrukt dat het meten van regionaal 
economisch prestatievermogen en 
welvaart duidelijk een aspect van het 
cohesie- en structuurbeleid is en dus tot 
de bevoegdheidssfeer van de Commissie 
regionale ontwikkeling behoort;

Or. de

Amendement 2
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel 
van de Commissie om met het oog op het 
Europees beleid en als aanvulling op het 
bbp een serie indicatoren te ontwikkelen 
ten einde de voorwaarden voor de 
besluitvorming te verbeteren en beter te 
kunnen reageren op de zorgen van de 
burgers van de verschillende Europese 
regio's; ondersteunt in dit verband de 
werkzaamheden van Eurostat;

Schrappen

Or. en

Amendement 3
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel 
van de Commissie om met het oog op het 
Europees beleid en als aanvulling op het 
bbp een serie indicatoren te ontwikkelen 
ten einde de voorwaarden voor de 
besluitvorming te verbeteren en beter te 
kunnen reageren op de zorgen van de 
burgers van de verschillende Europese 
regio's; ondersteunt in dit verband de 
werkzaamheden van Eurostat;

Schrappen

Or. ro

Amendement 4
Markus Pieper, László Surján

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel 
van de Commissie om met het oog op het 
Europees beleid en als aanvulling op het 
bbp een serie indicatoren te ontwikkelen 
ten einde de voorwaarden voor de 
besluitvorming te verbeteren en beter te 
kunnen reageren op de zorgen van de 
burgers van de verschillende Europese 
regio's; ondersteunt in dit verband de 
werkzaamheden van Eurostat;

1. neemt nota van het voorstel van de 
Commissie om naast het bbp ook andere 
indicatoren te gebruiken om de regionale 
welvaart en innovatie te meten en beter 
rekening te houden met speciale 
belangen; ondersteunt in dit verband de 
werkzaamheden van Eurostat;

Or. de

Amendement 5
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 1



AM\833559NL.doc 5/46 PE450.612v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel 
van de Commissie om met het oog op het 
Europees beleid en als aanvulling op het 
bbp een reeks indicatoren te ontwikkelen
ten einde de voorwaarden voor de 
besluitvorming te verbeteren en beter te 
kunnen reageren op de zorgen van de 
burgers van de verschillende Europese 
regio's; ondersteunt in dit verband de 
werkzaamheden van Eurostat;

1. is ingenomen met het voorstel van de 
Commissie om het nut te bespreken van 
een reeks indicatoren die in aanvulling op 
het bbp-criterium kunnen worden 
gebruikt, zoals onder meer het 
beschikbare inkomen van huishoudens, 
ten einde de besluitvorming over het 
regionaal beleid beter te onderbouwen; 
ondersteunt in dit verband de 
werkzaamheden van Eurostat;

Or. en

Amendement 6
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel 
van de Commissie om met het oog op het 
Europees beleid en als aanvulling op het 
bbp een serie indicatoren te ontwikkelen 
ten einde de voorwaarden voor de 
besluitvorming te verbeteren en beter te 
kunnen reageren op de zorgen van de 
burgers van de verschillende Europese 
regio's; ondersteunt in dit verband de 
werkzaamheden van Eurostat;

1. staat positief tegenover het voorstel van 
de Commissie om na te denken over een 
reeks andere indicatoren die in aanvulling 
op het bbp-criterium voor het EU-beleid 
beschikbaar moeten worden gemaakt; 
beseft echter dat tot nu toe geen enkel 
ander criterium even wetenschappelijk 
betrouwbaar is gebleken als het bbp;

Or. en

Amendement 7
Maurice Ponga, Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid 

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel 
van de Commissie om met het oog op het 
Europees beleid en als aanvulling op het 
bbp een serie indicatoren te ontwikkelen 
ten einde de voorwaarden voor de 
besluitvorming te verbeteren en beter te 
kunnen reageren op de zorgen van de 
burgers van de verschillende Europese 
regio's; ondersteunt in dit verband de 
werkzaamheden van Eurostat;

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel 
van de Commissie om met het oog op het 
Europees beleid en als aanvulling op het 
bbp andere indicatoren te ontwikkelen ten 
einde de voorwaarden voor de 
besluitvorming te verbeteren en beter te 
kunnen reageren op de zorgen van de 
burgers van de verschillende Europese 
regio's; wijst er in dit verband op dat een 
aantal nationale en internationale actoren 
de relevantie van andere indicatoren ter 
aanvulling op het bbp hebben erkend;
ondersteunt in dit verband de 
werkzaamheden van Eurostat;

Or. fr

Amendement 8
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat het bbp het 
belangrijkste selectiecriterium moet 
blijven voor steunverlening uit hoofde van 
het regionaal beleid, en dat andere 
meetbare indicatoren kunnen worden 
toegevoegd als deze relevant blijken te 
zijn, waarbij de nationale autoriteiten de 
vrijheid wordt gelaten om op het passende 
besluitvormingsniveau andere indicatoren
te hanteren die rekening houden met de 
specifieke kenmerken van regio's of 
steden;

Or. en
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Amendement 9
Markus Pieper, Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat de ecologische en 
sociale inslag die de structuurfondsen tot 
nu toe gekenmerkt hebben, 
doorslaggevend is geweest voor de 
bevordering van duurzame regionale 
groei; wenst dat de economische, sociale 
en ecologische gerichtheid van de EU 
2020-Strategie 2020 ook vanaf 2014 in 
sterkere mate geïntegreerd worden in de 
aan de structuurfondsen ten grondslag 
liggende benadering; 

Or. de

Amendement 10
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat het bbp een essentieel 
meetinstrument vormt voor de 
economische groei, maar niet toereikend 
is voor het peilen van regionale 
ontwikkeling en voor het uitstippelen van 
het cohesiebeleid;

Schrappen

Or. en

Amendement 11
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat het bbp een essentieel 
meetinstrument vormt voor de 
economische groei, maar niet toereikend 
is voor het peilen van regionale 
ontwikkeling en voor het uitstippelen van 
het cohesiebeleid;

Schrappen

Or. en

Amendement 12
Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat het bbp een essentieel 
meetinstrument vormt voor de 
economische groei, maar niet toereikend 
is voor het peilen van regionale 
ontwikkeling en voor het uitstippelen van 
het cohesiebeleid;

2. is van oordeel dat het instrument dat 
gebruikt wordt om het economisch 
prestatievermogen te meten, het bbp, de 
belangrijkste indicator is voor het meten 
van regionale onevenwichtigheden op 
Europees niveau;

Or. de

Amendement 13
László Surján

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat het bbp een essentieel 
meetinstrument vormt voor de
economische groei, maar niet toereikend 
is voor het peilen van regionale 
ontwikkeling en voor het uitstippelen van 
het cohesiebeleid;

2. is van oordeel dat het bbp een essentieel 
meetinstrument vormt voor het 
economisch prestatievermogen;
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Or. en

Amendement 14
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat het bbp een essentieel
meetinstrument vormt voor de 
economische groei, maar niet toereikend
is voor het peilen van regionale 
ontwikkeling en voor het uitstippelen van 
het cohesiebeleid;

2. is van oordeel dat het meetinstrument
voor de economische groei, het bbp, niet 
het enige instrument kan zijn voor de 
beoordeling van regionale ontwikkeling en 
de vaststelling van cohesiebeleid;

Or. fr

Amendement 15
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat het bbp een essentieel 
meetinstrument vormt voor de 
economische groei, maar niet toereikend is 
voor het peilen van regionale 
ontwikkeling en voor het uitstippelen van 
het cohesiebeleid;

2. is van oordeel dat het bbp een essentieel 
meetinstrument vormt voor de 
economische groei, maar dat het in 
bepaalde gevallen kan worden aangevuld 
met andere indicatoren om een vollediger 
beeld te krijgen van de specifieke 
ontwikkelingsbehoeften van bepaalde 
regio's;

Or. en

Amendement 16
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat het bbp een essentieel 
meetinstrument vormt voor de 
economische groei, maar niet toereikend 
is voor het peilen van regionale 
ontwikkeling en voor het uitstippelen van 
het cohesiebeleid;

2. is van oordeel dat het bbp een essentieel 
instrument vormt voor het meten van de 
economische groei met het oog op de 
beoordeling van regionale ontwikkeling en 
de vaststelling van cohesiebeleid;

Or. ro

Amendement 17
Constanze Angela Krehl

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat het bbp een essentieel 
meetinstrument vormt voor de 
economische groei, maar niet toereikend is 
voor het peilen van regionale ontwikkeling 
en voor het uitstippelen van het 
cohesiebeleid;

2. is van oordeel dat het bbp een essentieel 
meetinstrument vormt voor de 
economische groei, maar niet toereikend is 
voor het beoordelen van regionale 
ontwikkeling;

Or. de

Amendement 18
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat het bbp een essentieel 
meetinstrument vormt voor de 
economische groei, maar niet toereikend 
is voor het peilen van regionale 
ontwikkeling en voor het uitstippelen van 
het cohesiebeleid;

2. is van oordeel dat het bbp een essentieel 
instrument vormt voor het meten van de 
economische groei met het oog op de 
beoordeling van regionale ontwikkeling en 
de vaststelling van cohesiebeleid; erkent 
het belang van het bbp voor het bepalen 
van regionale beleidsdoelstellingen op het 
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niveau van de EU;

Or. ro

Amendement 19
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat het bbp een essentieel 
meetinstrument vormt voor de 
economische groei, maar niet toereikend is 
voor het peilen van regionale ontwikkeling 
en voor het uitstippelen van het
cohesiebeleid;

2. herinnert eraan dat de 
hoofddoelstelling van cohesiebeleid de 
evenwichtige ontwikkeling van alle regio's 
van de Europese Unie is; is derhalve van 
oordeel dat het bbp een essentieel 
meetinstrument vormt voor de 
economische groei, maar niet toereikend is 
voor de beoordeling van regionale 
ontwikkeling en de vaststelling van 
cohesiebeleid;

Or. fr

Amendement 20
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat het bbp een essentieel 
meetinstrument vormt voor de 
economische groei, maar niet toereikend is 
voor het peilen van regionale ontwikkeling 
en voor het uitstippelen van het
cohesiebeleid;

2. is van oordeel dat het bbp een essentieel 
meetinstrument vormt voor de 
economische groei, maar niet toereikend is 
voor de beoordeling van regionale 
ontwikkeling en cohesiebeleid;

Or. it
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Amendement 21
Patrice Tirolien, Andrea Cozzolino

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is niettemin van oordeel dat de 
Commissie een alomvattende herziening 
van de bestaande 
ontwikkelingsindicatoren had moeten 
voorstellen, met name die in verband met 
de eerlijke verdeling van geproduceerde 
rijkdom, het concurrentievermogen van 
bedrijven en de toegang tot arbeidsmarkt, 
gezondheidszorg, onderwijs en 
infrastructuurvoorzieningen; verzoekt 
derhalve om een nieuwe mededeling over 
indicatoren voor het Europese 
ontwikkelingsmodel;

Or. fr

Amendement 22
László Surján

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat de gecombineerde 
financiële middelen voor de 
structuurfondsen, het cohesiefonds, het 
fonds voor plattelandsontwikkeling en het 
visserijfonds voor het tijdvak 2007-2013 
strikt gebaseerd zijn op het bbp van de 
lidstaten; wijst erop dat dit concept strookt 
met het beginsel van solidariteit in de 
Europese Unie, aangezien het 
cohesiebeleid tot doel heeft de kloof 
tussen de ontwikkelingsniveaus van de 
Europese regio's te verkleinen;

Or. en
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Amendement 23
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van oordeel dat de resolutie over 
het cohesie- en het regionaal beleid van 
de EU na 2013 het juiste kader biedt voor 
het debat over de voorwaarden voor 
toegang tot regionale fondsen, die moeten 
worden opgenomen in de verordeningen 
inzake regionaal beleid voor het tijdvak 
2014-2020;

Or. en

Amendement 24
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt echter dat het bbp het 
enige criterium moet blijven voor de 
besluitvorming over de vraag of lidstaten 
en regio’s onder de doelstellingen van het 
toekomstige cohesiebeleid vallen en over 
de hoogte van de subsidies;

Or. cs

Amendement 25
László Surján

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 ter. constateert met bezorgdheid dat 
sommige Europese belangengroepen de 
huidige, op het bbp gebaseerde 
selectiecriteria voor regio's voor subsidies 
uit hoofde van de structuurfondsen en het 
cohesiefonds voor de periode na 2013 ter 
discussie stellen; wijst er met klem op dat 
een nieuwe, op deelbelangen gebaseerde 
verdeelsleutel na 2013 zou leiden tot 
ondermijning van de beginselen van het 
cohesiefonds en de Europese 
solidariteitszin;

Or. en

Amendement 26
László Surján

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. benadrukt dat het grootste 
voordeel van het bbp is, dat de berekening 
ervan wereldwijd geharmoniseerd is en 
vergelijkbare, alomvattende en recente 
gegevens oplevert; merkt op dat er 
momenteel geen alomvattende ecologische 
en sociale indicatoren voorhanden zijn en 
dat de bestaande in de meeste gevallen te 
oud zijn om bruikbare informatie te 
bieden;

Or. en

Amendement 27
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. meent, gezien de toenemende 
verworvenheid van economie, 
maatschappij en milieu, dat het bbp 
afzonderlijk beschouwd een deels 
vertekend beeld kan geven van de
werkelijkheid in de regio's, wat tot 
verkeerde keuzen en ongeschikte 
beslissingen kan leiden;

Schrappen

Or. ro

Amendement 28
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. meent, gezien de toenemende
verworvenheid van economie, 
maatschappij en milieu, dat het bbp 
afzonderlijk beschouwd een deels 
vertekend beeld kan geven van de 
werkelijkheid in de regio's, wat tot 
verkeerde keuzen en ongeschikte 
beslissingen kan leiden;

3. meent, gezien de verwevenheid van 
economie, maatschappij en milieu, dat het 
in de context van de huidige economische 
crisis en de voorbereiding voor de 
komende financiële 
programmeringsperiode van het grootste 
belang is dat er een gedegen, eerlijk, open 
en wetenschappelijk debat plaatsvindt 
over het nut van het gebruik van andere 
indicatoren naast het bbp, waarbij 
volledig rekening wordt gehouden met 
mogelijke ongewilde negatieve gevolgen 
van het afstappen van het bbp als 
primaire maatstaf voor de behoeften in 
verband met het regionaal beleid;

Or. en

Amendement 29
László Surján

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. meent, gezien de toenemende 
verworvenheid van economie, 
maatschappij en milieu, dat het bbp 
afzonderlijk beschouwd een deels 
vertekend beeld kan geven van de 
werkelijkheid in de regio's, wat tot 
verkeerde keuzen en ongeschikte 
beslissingen kan leiden;

3. erkent dat economische, sociale en 
milieuvraagstukken in zekere mate met 
elkaar verweven zijn en dat de lidstaten 
derhalve zouden kunnen overwegen te 
zoeken naar andere indicatoren die een 
vollediger beeld opleveren van het welzijn 
van de maatschappij;

Or. en

Amendement 30
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. meent, gezien de toenemende 
verworvenheid van economie, 
maatschappij en milieu, dat het bbp 
afzonderlijk beschouwd een deels 
vertekend beeld kan geven van de 
werkelijkheid in de regio's, wat tot 
verkeerde keuzen en ongeschikte 
beslissingen kan leiden;

3. meent dat economische, sociale en 
milieuvraagstukken onderling verweven 
zijn en dat er daarom nadere studies 
moeten worden verricht om vast te stellen 
welke aanvullende parameters in 
aanvulling op het bbp kunnen worden 
gebruikt om een vollediger beeld te geven
van de werkelijke situaties in de regio's, 
en met name van de meerwaarde die het 
EU-beleid oplevert;

Or. en

Amendement 31
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. meent, gezien de toenemende 
verworvenheid van economie, 

3. meent, ondanks de toenemende 
verwevenheid van economie, maatschappij 
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maatschappij en milieu, dat het bbp 
afzonderlijk beschouwd een deels
vertekend beeld kan geven van de 
werkelijkheid in de regio's, wat tot 
verkeerde keuzen en ongeschikte 
beslissingen kan leiden;

en milieu, dat het bbp nog steeds het 
belangrijkste en meest rigoureuze 
instrument is om ontwikkeling te meten, 
maar dat het zou kunnen worden 
aangevuld met nieuwe indicatoren die 
betrouwbaar en degelijk blijken te zijn en 
die geen vertekend beeld geven van de 
werkelijkheid in de regio's;

Or. pt

Amendement 32
Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. meent, gezien de toenemende 
verworvenheid van economie, 
maatschappij en milieu, dat het bbp 
afzonderlijk beschouwd een deels 
vertekend beeld kan geven van de 
werkelijkheid in de regio's, wat tot 
verkeerde keuzen en ongeschikte 
beslissingen kan leiden;

3. meent, gezien de toenemende 
verwevenheid van economie, maatschappij 
en milieu, dat het bbp de enige indicator is 
die het mogelijk maakt om naar behoren 
rekening te houden met uiteenlopende 
sociaaleconomische kenmerken op 
Europees niveau, maar benadrukt dat er 
ook rekening moet worden gehouden met 
sociale en milieufactoren op nationaal en 
regionaal niveau en dat daarvoor 
passende criteria moeten worden 
vastgesteld;

Or. de

Amendement 33
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. meent, gezien de toenemende 
verworvenheid van economie, 
maatschappij en milieu, dat het bbp 

3. meent, gezien de toenemende 
verwevenheid van economie, maatschappij 
en milieu, dat het bbp zou kunnen worden 
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afzonderlijk beschouwd een deels 
vertekend beeld kan geven van de 
werkelijkheid in de regio's, wat tot 
verkeerde keuzen en ongeschikte 
beslissingen kan leiden;

aangevuld met andere indicatoren die 
rekening houden met de specifieke 
kenmerken van regio's en steden;

Or. es

Amendement 34
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. meent, gezien de toenemende 
verworvenheid van economie, 
maatschappij en milieu, dat het bbp 
afzonderlijk beschouwd een deels 
vertekend beeld kan geven van de 
werkelijkheid in de regio's, wat tot 
verkeerde keuzen en ongeschikte 
beslissingen kan leiden;

3. meent, gezien de toenemende 
verwevenheid van economie, maatschappij 
en milieu, dat het bbp alleen een 
onvolledig beeld van de werkelijkheid in de 
regio’s kan opleveren;

Or. fr

Amendement 35
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. meent, gezien de toenemende 
verworvenheid van economie, 
maatschappij en milieu, dat het bbp 
afzonderlijk beschouwd een deels 
vertekend beeld kan geven van de 
werkelijkheid in de regio's, wat tot 
verkeerde keuzen en ongeschikte
beslissingen kan leiden;

3. meent, gezien de van nature complexe 
regionale economische structuur en de 
toenemende verwevenheid van economie, 
maatschappij en milieu, dat het bbp alleen, 
zonder correcties en aanpassingen op 
grond van andere economische, 
territoriale en sociale indicatoren, een 
onvolledig beeld kan opleveren van de 
werkelijkheid in de regio's, wat tot 
verkeerde keuzen en inadequate
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beslissingen kan leiden;

Or. es

Amendement 36
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. meent, gezien de toenemende 
verworvenheid van economie, 
maatschappij en milieu, dat het bbp 
afzonderlijk beschouwd een deels 
vertekend beeld kan geven van de 
werkelijkheid in de regio's, wat tot 
verkeerde keuzen en ongeschikte
beslissingen kan leiden;

3. meent, gezien de toenemende 
verwevenheid van economie, maatschappij 
en milieu, dat het bbp afzonderlijk 
beschouwd een onvolledig beeld kan 
opleveren van de werkelijkheid in de 
regio's, wat tot verkeerde keuzen en 
inadquate beslissingen kan leiden; 
benadrukt dat er omwille van een 
maximale relevantie gegevens moeten 
worden gebruikt die overeenkomstig op 
Europees niveau aanvaarde procedures 
zijn verzameld en verwerkt;

Or. ro

Amendement 37
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. meent, gezien de toenemende 
verworvenheid van economie, 
maatschappij en milieu, dat het bbp 
afzonderlijk beschouwd een deels 
vertekend beeld kan geven van de 
werkelijkheid in de regio's, wat tot 
verkeerde keuzen en ongeschikte
beslissingen kan leiden;

3. meent, gezien de toenemende 
verwevenheid van economie, maatschappij 
en milieu, dat het bbp afzonderlijk 
beschouwd een onvolledig beeld kan 
opleveren van de werkelijkheid in de 
regio's, wat tot verkeerde keuzen en 
inadequate beslissingen kan leiden omdat 
grote weinig ontwikkelde gebieden niet 
kunnen profiteren van de door 
gemeenschappelijk Europees 
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cohesiebeleid geboden 
ontwikkelingskansen;

Or. en

Amendement 38
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. meent, gezien de toenemende 
verworvenheid van economie, 
maatschappij en milieu, dat het bbp 
afzonderlijk beschouwd een deels 
vertekend beeld kan geven van de 
werkelijkheid in de regio's, wat tot 
verkeerde keuzen en ongeschikte 
beslissingen kan leiden;

3. meent, gezien de toenemende 
verwevenheid van economie, maatschappij 
en milieu, dat als bij de tenuitvoerlegging 
van de programma's in regio's en steden 
alleen wordt uitgegaan van het bbp, er een 
onvolledig beeld kan ontstaan dat geen 
rekening houdt met de werkelijke situaties 
in de regio's, wat tot verkeerde keuzen en 
inadequate implementatie op het niveau 
van regio's en steden kan leiden;

Or. en

Amendement 39
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert eraan dat de staat van het 
milieu en duurzaamheid, evenals sociale 
rechtvaardigheid en integratie, nu 
evenzeer als de economie wezenlijke 
onderdelen van het Europees 
ontwikkelingsmodel vormen; voegt 
daaraan toe dat er daarom sprake moet 
zijn van een overkoepelende benadering 
bij het beoordelen van de aspecten 
welzijn, kwaliteit van leven en de 

Schrappen
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kwetsbaarheid van de regio's;

Or. en

Amendement 40
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert eraan dat de staat van het 
milieu en duurzaamheid, evenals sociale 
rechtvaardigheid en integratie, nu 
evenzeer als de economie wezenlijke 
onderdelen van het Europees 
ontwikkelingsmodel vormen; voegt 
daaraan toe dat er daarom sprake moet 
zijn van een overkoepelende benadering 
bij het beoordelen van de aspecten 
welzijn, kwaliteit van leven en de 
kwetsbaarheid van de regio's;

4. herinnert eraan dat onderwijs, 
gezondheidszorg, bescherming van de 
burgers, maatschappelijke integratie en 
milieubescherming wezenlijke onderdelen 
van het Europees ontwikkelingsmodel 
vormen dat gebaseerd is op een sociale-
markteconomie die tot doel heeft 
intelligente, duurzame en inclusieve groei 
te garanderen;

Or. fr

Amendement 41
Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert eraan dat de staat van het 
milieu en duurzaamheid, evenals sociale 
rechtvaardigheid en integratie, nu 
evenzeer als de economie wezenlijke 
onderdelen van het Europees 
ontwikkelingsmodel vormen; voegt 
daaraan toe dat er daarom sprake moet 
zijn van een overkoepelende benadering 
bij het beoordelen van de aspecten 
welzijn, kwaliteit van leven en de 

4. herinnert eraan dat meer regionale 
concurrentiekracht een noodzakelijke 
voorwaarde blijft voor betere sociale 
omstandigheden en een beter milieu; wijst 
er in dat verband op dat welzijn en 
levenskwaliteit van de bevolking, evenals
kwetsbare punten van de regio's, 
transportverbindingen, het niveau van de 
infrastructuurvoorzieningen en de 
vestigingskosten, essentiële aspecten van 
het Europese ontwikkelingsmodel 
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kwetsbaarheid van de regio's; vormen;

Or. de

Amendement 42
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert eraan dat de staat van het 
milieu en duurzaamheid, evenals sociale 
rechtvaardigheid en integratie, nu 
evenzeer als de economie wezenlijke 
onderdelen van het Europees 
ontwikkelingsmodel vormen; voegt 
daaraan toe dat er daarom sprake moet 
zijn van een overkoepelende benadering bij 
het beoordelen van de aspecten welzijn, 
kwaliteit van leven en de kwetsbaarheid 
van de regio's;

4. herinnert eraan dat er sprake moet zijn 
van een overkoepelende benadering bij het 
beoordelen van de aspecten welzijn en 
levenskwaliteit, in aanvulling op de 
beoordeling van de kwetsbare punten van 
de regio's op economisch, sociaal, 
geografisch en milieugebied;

Or. en

Amendement 43
László Surján

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert eraan dat de staat van het 
milieu en duurzaamheid, evenals sociale
rechtvaardigheid en integratie, nu evenzeer 
als de economie wezenlijke onderdelen 
van het Europees ontwikkelingsmodel 
vormen; voegt daaraan toe dat er daarom 
sprake moet zijn van een overkoepelende 
benadering bij het beoordelen van de 
aspecten welzijn, kwaliteit van leven en de 
kwetsbaarheid van de regio's;

4. herinnert eraan dat de staat van het 
milieu, ecologische duurzaamheid,
rechtvaardigheid en maatschappelijke
integratie, punten zijn waarmee de 
lidstaten en de Europese Unie rekening 
moeten houden bij het beoordelen van 
projectvoorstellen die voor steun uit 
hoofde van het cohesiefonds in 
aanmerking zullen komen;
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Or. en

Amendement 44
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert eraan dat de staat van het 
milieu en duurzaamheid, evenals sociale
rechtvaardigheid en integratie, nu evenzeer 
als de economie wezenlijke onderdelen van 
het Europees ontwikkelingsmodel vormen; 
voegt daaraan toe dat er daarom sprake 
moet zijn van een overkoepelende 
benadering bij het beoordelen van de 
aspecten welzijn, kwaliteit van leven en de 
kwetsbaarheid van de regio's;

4. herinnert eraan dat demografische 
kenmerken, toegankelijkheid van het 
transport, toegang tot openbare diensten, 
de staat van het milieu, ecologische 
duurzaamheid, rechtvaardigheid en 
maatschappelijke integratie en andere 
factoren nu evenzeer als de economie 
wezenlijke onderdelen van het duurzame
ontwikkelingsmodel vormen; is daarom 
van mening dat er sprake moet zijn van 
een overkoepelende benadering van deze 
punten, die derhalve bij het opzetten van 
de programma’s en de goedkeuring van 
projecten als aanvullende indicatoren op 
nationaal en regionaal niveau moeten 
worden gebruikt;

Or. cs

Amendement 45
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert eraan dat de staat van het 
milieu en duurzaamheid, evenals sociale
rechtvaardigheid en integratie, nu evenzeer 
als de economie wezenlijke onderdelen van 
het Europees ontwikkelingsmodel vormen; 
voegt daaraan toe dat er daarom sprake 
moet zijn van een overkoepelende 
benadering bij het beoordelen van de 

4. herinnert eraan dat de staat van het 
milieu, ecologische duurzaamheid,
rechtvaardigheid en maatschappelijke
integratie nu evenzeer als de economie 
wezenlijke onderdelen van het Europees 
ontwikkelingsmodel vormen; voegt 
daaraan toe dat de nationale en regionale 
autoriteiten rekening moeten houden met 
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aspecten welzijn, kwaliteit van leven en de 
kwetsbaarheid van de regio's;

welzijn en levenskwaliteit, alsook met de 
kwetsbare punten van de regio's, door op 
het passende niveau van het 
besluitvormingsproces naast het bbp ook 
andere indicatoren te hanteren;

Or. es

Amendement 46
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert eraan dat de staat van het 
milieu en duurzaamheid, evenals sociale
rechtvaardigheid en integratie, nu evenzeer 
als de economie wezenlijke onderdelen 
van het Europees ontwikkelingsmodel 
vormen; voegt daaraan toe dat er daarom 
sprake moet zijn van een overkoepelende 
benadering bij het beoordelen van de 
aspecten welzijn, kwaliteit van leven en de 
kwetsbaarheid van de regio's;

4. herinnert eraan dat de staat van het 
milieu, ecologische duurzaamheid, 
rechtvaardigheid en maatschappelijke
integratie, nu wezenlijke onderdelen van 
het Europees ontwikkelingsmodel vormen, 
in aanvulling op de economische 
aspecten; voegt daaraan toe dat er daarom 
sprake moet zijn van een overkoepelende 
benadering bij het beoordelen van de 
aspecten welzijn, levenskwaliteit en 
kwetsbare punten van de regio's;

Or. fr

Amendement 47
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert eraan dat de staat van het 
milieu en duurzaamheid, evenals sociale
rechtvaardigheid en integratie, nu evenzeer 
als de economie wezenlijke onderdelen van 
het Europees ontwikkelingsmodel vormen; 
voegt daaraan toe dat er daarom sprake 
moet zijn van een overkoepelende 

4. herinnert eraan dat ecologische 
duurzaamheid, rechtvaardigheid en 
maatschappelijke integratie nu evenzeer als 
de economie wezenlijke onderdelen van 
het Europees ontwikkelingsmodel vormen;
voegt daaraan toe dat er daarom sprake 
moet zijn van een overkoepelende 
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benadering bij het beoordelen van de 
aspecten welzijn, kwaliteit van leven en de 
kwetsbaarheid van de regio's;

benadering bij het beoordelen van de 
aspecten welzijn, levenskwaliteit en 
kwetsbare punten van de regio's;

Or. fr

Amendement 48
Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. ziet de voorgestelde nieuwe sociale 
en milieucriteria voor het meten van 
regionale welvaart (inkomensspreiding, 
klimaatgerelateerde problemen, 
gendergelijkheid, werkloosheid, enz.) als 
een belangrijke aanvulling op de criteria 
inzake economie en vervoer 
(bereikbaarheid, aandeel groeisectoren, 
infrastructuurvoorzieningen, enz.); 
benadrukt dat deze aanvullende criteria 
van belang zijn voor een doelgericht 
gebruik van de Europese structurele 
bijstand op nationaal en regionaal 
niveau;

Or. de

Amendement 49
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie te overwegen 
om ook een minimale Europese 
welzijnsnorm vast te stellen die betrekking 
heeft op de toegang van de Europese 
burgers tot alle soorten infrastructuur en 
diensten, zodat alle inspanningen op het 
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gebied van economisch, sociaal en 
territoriaal cohesiebeleid voortaan gericht 
zijn op het voldoen aan die norm;

Or. ro

Amendement 50
Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt dat het bbp de enige 
indicator is die ecologische, sociale, 
economische en vervoergerelateerde 
criteria kan combineren voor het meten 
van de welvaart op alle niveaus in de EU; 
vreest dat meer nadruk op andere 
indicatoren zal leiden tot grillige en 
willekeurige besluitvorming en 
buitensporige bureaucratie, wat alleen 
maar ten koste kan gaan van het streven 
naar regionaal economisch evenwicht en 
van de armste en geografisch gezien 
meest benadeelde regio’s in Europa;

Or. de

Amendement 51
Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. ziet in de eenzijdige nadruk op 
sociale en milieu-indicatoren bij het op 
EU-niveau meten van het regionale 
prestatievermogen  een poging van de 
zijde van een bepaalde belangengroep om 
duurzaam extra steun in de wacht te 
slepen voor de betrokken Europese 
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agentschappen, ngo’s en alternatieve 
industrieconcerns, en vreest dat regionale 
ecologische en maatschappelijke 
belangengroepen daardoor minder 
invloed zullen krijgen; ziet het gevaar dat 
er dan voor maatschappelijke actoren, 
natuurbeschermingsverenigingen en 
vrijwilligers geen passende rol meer is 
weggelegd bij het regionale beleid van de 
EU ter plaatse;

Or. de

Amendement 52
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie dientengevolge 
om dringend en bij wijze van prioriteit 
naast het bbp aanvullende indicatoren te 
ontwerpen voor sociale en milieukwesties, 
met als doel een meer geïntegreerd 
overzicht van het regionale cohesiebeleid, 
uiterlijk voor de programmeringsperiode 
2014-2020;

Schrappen

Or. cs

Amendement 53
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie dientengevolge 
om dringend en bij wijze van prioriteit 
naast het bbp aanvullende indicatoren te 
ontwerpen voor sociale en milieukwesties, 
met als doel een meer geïntegreerd 

Schrappen
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overzicht van het regionale cohesiebeleid, 
uiterlijk voor de programmeringsperiode 
2014-2020;

Or. ro

Amendement 54
László Surján

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie dientengevolge 
om dringend en bij wijze van prioriteit 
naast het bbp aanvullende indicatoren te 
ontwerpen voor sociale en milieukwesties, 
met als doel een meer geïntegreerd 
overzicht van het regionale cohesiebeleid, 
uiterlijk voor de programmeringsperiode 
2014-2020;

Schrappen

Or. en

Amendement 55
Constanze Angela Krehl

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie dientengevolge 
om dringend en bij wijze van prioriteit 
naast het bbp aanvullende indicatoren te 
ontwerpen voor sociale en milieukwesties, 
met als doel een meer geïntegreerd 
overzicht van het regionale cohesiebeleid, 
uiterlijk voor de programmeringsperiode 
2014-2020;

5. is van mening dat het bbp het 
belangrijkste selectiecriterium moet 
blijven vormen voor de toekenning van 
subsidies in het kader van het regionaal 
beleid, maar dat er eventueel ook andere 
meetbare indicatoren kunnen worden 
toegevoegd indien die relevant zijn 
gebleken; wijst erop dat de nationale 
autoriteiten in dit verband speelruimte 
moeten krijgen om op het passende 
niveau van het besluitvormingsproces 
andere indicatoren te gebruiken om 
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rekening te kunnen houden met de 
specifieke omstandigheden van regio’s en 
steden;

Or. de

Amendement 56
Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie dientengevolge 
om dringend en bij wijze van prioriteit 
naast het bbp aanvullende indicatoren te 
ontwerpen voor sociale en milieukwesties, 
met als doel een meer geïntegreerd 
overzicht van het regionale cohesiebeleid, 
uiterlijk voor de programmeringsperiode 
2014-2020;

5. verzoekt de Commissie derhalve het bbp 
als doorslaggevende indicator te blijven 
gebruiken bij het plannen van 
maatregelen om de welvaart en het 
economisch prestatievermogen te 
verhogen en om op grond daarvan op 
Europees niveau vast te stellen welke 
regio's voor steun in aanmerking komen, 
waarbij de nationale autoriteiten de 
vrijheid behouden om op het passende 
niveau  andere sociale, milieu- en 
infrastructuurgerelateerde indicatoren te 
gebruiken om rekening te houden met de 
specifieke omstandigheden van regio’s en 
steden en om de doelstellingen van de EU-
2020-strategie te kunnen verwezenlijken;

Or. de

Amendement 57
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie dientengevolge 
om dringend en bij wijze van prioriteit 
naast het bbp aanvullende indicatoren te 
ontwerpen voor sociale en milieukwesties, 

5. is van mening dat er naast het bbp 
alleen aanvullende indicatoren in 
aanmerking kunnen komen nadat is 
nagegaan of zij relevant zijn en hoe de 
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met als doel een meer geïntegreerd 
overzicht van het regionale cohesiebeleid, 
uiterlijk voor de programmeringsperiode 
2014-2020;

gegevens verzameld en verwerkt worden;

Or. ro

Amendement 58
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie dientengevolge 
om dringend en bij wijze van prioriteit 
naast het bbp aanvullende indicatoren te 
ontwerpen voor sociale en milieukwesties, 
met als doel een meer geïntegreerd 
overzicht van het regionale cohesiebeleid, 
uiterlijk voor de programmeringsperiode 
2014-2020;

5. is van mening dat het de lidstaten vrij 
moet staan om op nationaal niveau naast 
het bbp andere indicatoren in te voeren om 
bij het implementeren van EU-beleid 
rekening te kunnen houden met sociale en 
milieukwesties;

Or. en

Amendement 59
Zuzana Brzobohatá

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie dientengevolge
om dringend en bij wijze van prioriteit
naast het bbp aanvullende indicatoren te 
ontwerpen voor sociale en milieukwesties, 
met als doel een meer geïntegreerd 
overzicht van het regionale cohesiebeleid, 
uiterlijk voor de programmeringsperiode 
2014-2020;

5. verzoekt de Commissie derhalve te 
overwegen om naast het bbp aanvullende 
indicatoren in te voeren voor projecten in 
verband met sociale en milieukwesties, ten 
einde een vollediger beeld van het 
regionale cohesiebeleid te krijgen;

Or. cs
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Amendement 60
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie dientengevolge
om dringend en bij wijze van prioriteit
naast het bbp aanvullende indicatoren te 
ontwerpen voor sociale en milieukwesties, 
met als doel een meer geïntegreerd 
overzicht van het regionale cohesiebeleid,
uiterlijk voor de programmeringsperiode 
2014-2020;

5. verzoekt de Commissie derhalve te 
bezien of er naast het bbp aanvullende 
indicatoren kunnen worden ingevoerd
voor sociale en milieukwesties en na te 
gaan hoe betrouwbaar die indicatoren 
zijn, ten einde een vollediger beeld van het 
regionale cohesiebeleid te krijgen;

Or. es

Amendement 61
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie dientengevolge
om dringend en bij wijze van prioriteit
naast het bbp aanvullende indicatoren te 
ontwerpen voor sociale en milieukwesties, 
met als doel een meer geïntegreerd 
overzicht van het regionale cohesiebeleid, 
uiterlijk voor de programmeringsperiode 
2014-2020;

5. verzoekt de Commissie derhalve om 
naast het bbp aanvullende indicatoren in te 
voeren voor sociale en milieukwesties, ten 
einde een vollediger beeld van het 
regionale cohesiebeleid te krijgen, maar 
pas nadat die indicatoren uitgetest en 
naar behoren geregionaliseerd zijn;

Or. pt

Amendement 62
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid 

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie dientengevolge
om dringend en bij wijze van prioriteit 
naast het bbp aanvullende indicatoren te 
ontwerpen voor sociale en milieukwesties, 
met als doel een meer geïntegreerd 
overzicht van het regionale cohesiebeleid, 
uiterlijk voor de programmeringsperiode 
2014-2020;

5. verzoekt de Commissie derhalve om bij 
wijze van prioriteit naast het bbp andere 
relevante indicatoren in te voeren voor 
sociale en milieukwesties, ten einde een 
vollediger beeld te krijgen van het 
regionale cohesiebeleid, indien mogelijk 
voordat de programmeringsperiode 2014-
2020 van start gaat;

Or. fr

Amendement 63
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie dientengevolge
om dringend en bij wijze van prioriteit
naast het bbp aanvullende indicatoren te 
ontwerpen voor sociale en milieukwesties, 
met als doel een meer geïntegreerd 
overzicht van het regionale cohesiebeleid, 
uiterlijk voor de programmeringsperiode 
2014-2020;

5. verzoekt de Commissie derhalve om 
naast het bbp aanvullende indicatoren in te 
voeren, zoals sociale en milieu-
indicatoren voor de implementatie van 
regionale programma’s, ten einde een 
vollediger beeld te krijgen van de 
resultaten van het regionale cohesiebeleid 
voordat de programmeringsperiode 2014-
2020 van start gaat;

Or. en

Amendement 64
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie dientengevolge
om dringend en bij wijze van prioriteit 
naast het bbp aanvullende indicatoren te 

5. verzoekt de Commissie derhalve om 
dringend en bij wijze van prioriteit naast 
het bbp aanvullende indicatoren in te 
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ontwerpen voor sociale en milieukwesties, 
met als doel een meer geïntegreerd 
overzicht van het regionale cohesiebeleid, 
uiterlijk voor de programmeringsperiode 
2014-2020;

voeren, zowel voor strikt economische als 
voor sociale en milieukwesties, ten einde 
een vollediger beeld te krijgen van het 
regionale cohesiebeleid voordat de 
programmeringsperiode 2014-2020 van 
start gaat;

Or. es

Amendement 65
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie dientengevolge
om dringend en bij wijze van prioriteit 
naast het bbp aanvullende indicatoren te 
ontwerpen voor sociale en milieukwesties, 
met als doel een meer geïntegreerd
overzicht van het regionale cohesiebeleid, 
uiterlijk voor de programmeringsperiode 
2014-2020;

5. verzoekt de Commissie derhalve om 
dringend en bij wijze van prioriteit te 
debatteren over de mogelijkheid om naast 
het bbp aanvullende indicatoren in te 
voeren voor sociale en milieukwesties, ten 
einde een vollediger beeld te krijgen van 
het regionale cohesiebeleid voordat de 
programmeringsperiode 2014-2020 van 
start gaat;

Or. en

Amendement 66
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie dientengevolge
om dringend en bij wijze van prioriteit 
naast het bbp aanvullende indicatoren te 
ontwerpen voor sociale en milieukwesties, 
met als doel een meer geïntegreerd 
overzicht van het regionale cohesiebeleid, 
uiterlijk voor de programmeringsperiode 

5. verzoekt de Commissie derhalve om 
dringend en bij wijze van prioriteit naast 
het bbp aanvullende indicatoren in te 
voeren voor sociale en milieukwesties, ten 
einde zo spoedig mogelijk een vollediger 
beeld te krijgen van het regionale 
cohesiebeleid;
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2014-2020;

Or. fr

Amendement 67
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie dientengevolge
om dringend en bij wijze van prioriteit
naast het bbp aanvullende indicatoren te 
ontwerpen voor sociale en milieukwesties, 
met als doel een meer geïntegreerd 
overzicht van het regionale cohesiebeleid, 
uiterlijk voor de programmeringsperiode 
2014-2020;

5. verzoekt de Commissie derhalve om 
naast het bbp andere onmiddellijk en 
nauwkeurig meetbare indicatoren in te 
voeren voor sociale en milieukwesties, ten 
einde een vollediger beeld te krijgen van 
het regionale cohesiebeleid voordat de 
programmeringsperiode 2014-2020 van 
start gaat;

Or. fr

Amendement 68
László Surján, Tamás Deutsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat het bbp het 
belangrijkste selectiecriterium moet 
blijven voor steun uit hoofde van het 
regionaal beleid, maar dat de nationale 
autoriteiten de ruimte moeten behouden 
om – overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel - op het passende 
besluitvormingsniveau andere indicatoren 
te hanteren die rekening houden met de 
specifieke kenmerken van regio's of 
steden, zodat nationale expertise en 
centrale doelstellingen op EU-niveau met 
elkaar in overeenstemming worden 
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gebracht;

Or. en

Amendement 69
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herhaalt dat het bbp het referentie-
instrument moet blijven voor de 
vaststelling van de selectiecriteria voor 
structurele regionale bijstand en verzoekt 
de Commissie in dit verband het bbp ook 
voor de komende programmeringsperiode 
2014-2020 te blijven gebruiken; 

Or. ro

Amendement 70
Constanze Angela Krehl

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt voor dat de criteria om als regio in 
aanmerking te komen voor EU-
financiering voortaan op basis van alle 
ontwikkelde indicatoren worden 
beoordeeld; dringt er voorts op aan dat de 
sociale en milieu-indicatoren in dezelfde 
mate als het bbp bij de classificatie van 
regio's in aanmerking worden genomen.

Schrappen

Or. de
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Amendement 71
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt voor dat de criteria om als regio in 
aanmerking te komen voor EU-
financiering voortaan op basis van alle 
ontwikkelde indicatoren worden 
beoordeeld; dringt er voorts op aan dat de 
sociale en milieu-indicatoren in dezelfde 
mate als het bbp bij de classificatie van 
regio's in aanmerking worden genomen.

Schrappen

Or. ro

Amendement 72
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt voor dat de criteria om als regio in 
aanmerking te komen voor EU-
financiering voortaan op basis van alle 
ontwikkelde indicatoren worden 
beoordeeld; dringt er voorts op aan dat de 
sociale en milieu-indicatoren in dezelfde 
mate als het bbp bij de classificatie van 
regio's in aanmerking worden genomen.

Schrappen

Or. en

Amendement 73
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 6



AM\833559NL.doc 37/46 PE450.612v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt voor dat de criteria om als regio in 
aanmerking te komen voor EU-
financiering voortaan op basis van alle 
ontwikkelde indicatoren worden 
beoordeeld; dringt er voorts op aan dat de 
sociale en milieu-indicatoren in dezelfde 
mate als het bbp bij de classificatie van 
regio's in aanmerking worden genomen.

Schrappen

Or. cs

Amendement 74
László Surján

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt voor dat de criteria om als regio in 
aanmerking te komen voor EU-
financiering voortaan op basis van alle 
ontwikkelde indicatoren worden 
beoordeeld; dringt er voorts op aan dat de 
sociale en milieu-indicatoren in dezelfde 
mate als het bbp bij de classificatie van 
regio's in aanmerking worden genomen.

Schrappen

Or. en

Amendement 75
Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt voor dat de criteria om als regio in 
aanmerking te komen voor EU-
financiering voortaan op basis van alle 
ontwikkelde indicatoren worden 

Schrappen
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beoordeeld; dringt er voorts op aan dat de 
sociale en milieu-indicatoren in dezelfde 
mate als het bbp bij de classificatie van 
regio's in aanmerking worden genomen.

Or. de

Amendement 76
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt voor dat de criteria om als regio in 
aanmerking te komen voor EU-
financiering voortaan op basis van alle 
ontwikkelde indicatoren worden 
beoordeeld; dringt er voorts op aan dat de 
sociale en milieu-indicatoren in dezelfde 
mate als het bbp bij de classificatie van 
regio's in aanmerking worden genomen.

6. herinnert eraan dat de lidstaten op 
nationaal niveau andere indicatoren
kunnen gebruiken die rekening houden 
met specifieke regionale kenmerken;

Or. ro

Amendement 77
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt voor dat de criteria om als regio in 
aanmerking te komen voor EU-
financiering voortaan op basis van alle 
ontwikkelde indicatoren worden 
beoordeeld; dringt er voorts op aan dat de 
sociale en milieu-indicatoren in dezelfde
mate als het bbp bij de classificatie van 
regio's in aanmerking worden genomen.

6. is er vast van overtuigd dat het 
criterium om als regio in aanmerking te 
komen voor EU-financiering het bbp moet 
blijven, ten minste totdat met studies en 
wetenschappelijk bewijs is aangetoond dat 
andere criteria in aanvulling op het bbp 
voorzien in de behoefte om op het EU-
beleidsniveau andere sociale en 
milieuaspecten in aanmerking te nemen; 
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Or. en

Amendement 78
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt voor dat de criteria om als regio in 
aanmerking te komen voor EU-
financiering voortaan op basis van alle 
ontwikkelde indicatoren worden 
beoordeeld; dringt er voorts op aan dat de 
sociale en milieu-indicatoren in dezelfde 
mate als het bbp bij de classificatie van 
regio's in aanmerking worden genomen.

6. stelt voor dat de criteria om als regio in 
aanmerking te komen voor EU-
financiering voortaan op basis van alle 
ontwikkelde indicatoren worden 
beoordeeld, maar zonder de momenteel 
geldende subsidiabiliteitscriteria uit het 
oog te verliezen; wenst eveneens dat het in 
de toekomst mogelijk wordt de 
bruikbaarheid van andere indicatoren 
dan het bbp voor de classificatie van 
regio’s te evalueren;

Or. fi

Amendement 79
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt voor dat de criteria om als regio in 
aanmerking te komen voor EU-
financiering voortaan op basis van alle 
ontwikkelde indicatoren worden 
beoordeeld; dringt er voorts op aan dat de 
sociale en milieu-indicatoren in dezelfde 
mate als het bbp bij de classificatie van 
regio's in aanmerking worden genomen.

6. stelt voor dat het bbp per hoofd van de 
bevolking het criterium blijft om als regio 
in aanmerking te komen voor EU-
financiering, maar dat de Commissie 
niettemin zou kunnen beginnen met een 
analyse van de betrouwbaarheid en de 
impact van nieuwe sociale en milieu-
indicatoren voor de classificatie van 
regio's, welke criteria uitgetest en naar 
behoren geregionaliseerd moeten worden;

Or. pt
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Amendement 80
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt voor dat de criteria om als regio in 
aanmerking te komen voor EU-
financiering voortaan op basis van alle 
ontwikkelde indicatoren worden 
beoordeeld; dringt er voorts op aan dat de 
sociale en milieu-indicatoren in dezelfde 
mate als het bbp bij de classificatie van 
regio's in aanmerking worden genomen.

6. stelt voor dat de criteria om als regio in 
aanmerking te komen voor EU-
financiering voortaan op basis van alle 
ontwikkelde indicatoren worden 
beoordeeld dankzij de invoering van een 
algemene indicator die bij het meten van 
ontwikkeling rekening kan houden met 
economische, sociale en milieu-
indicatoren; dringt erop aan dat het bbp 
bij deze berekeningen de belangrijkste 
factor blijft vormen;

Or. fr

Amendement 81
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt voor dat de criteria om als regio in 
aanmerking te komen voor EU-
financiering voortaan op basis van alle 
ontwikkelde indicatoren worden 
beoordeeld; dringt er voorts op aan dat de 
sociale en milieu-indicatoren in dezelfde 
mate als het bbp bij de classificatie van 
regio's in aanmerking worden genomen.

6. stelt voor dat de criteria om als regio in 
aanmerking te komen voor EU-
financiering voortaan op basis van alle 
ontwikkelde indicatoren worden 
beoordeeld; dringt erop aan dat het bbp het 
belangrijkste selectiecriterium blijft, maar 
dat ook rekening wordt gehouden met 
sociale en milieu-indicatoren;

Or. fr
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Amendement 82
Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt voor dat de criteria om als regio in 
aanmerking te komen voor EU-
financiering voortaan op basis van alle 
ontwikkelde indicatoren worden 
beoordeeld; dringt er voorts op aan dat de
sociale en milieu-indicatoren in dezelfde 
mate als het bbp bij de classificatie van 
regio's in aanmerking worden genomen.

6. stelt voor dat ook de
sociaaleconomische situatie van het 
moment en de toekomstvooruitzichten van 
de regio’s in aanmerking worden genomen 
op basis van alle ontwikkelde indicatoren; 
dringt erop aan dat sociale en milieu-
indicatoren worden gebruikt als analyse-
instrumenten die het bbp kunnen 
aanvullen bij de beoordeling van de 
beleidsresultaten;

Or. en

Amendement 83
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt voor dat de criteria om als regio in 
aanmerking te komen voor EU-
financiering voortaan op basis van alle 
ontwikkelde indicatoren worden 
beoordeeld; dringt er voorts op aan dat de
sociale en milieu-indicatoren in dezelfde 
mate als het bbp bij de classificatie van 
regio's in aanmerking worden genomen.

6. stelt voor dat de criteria om als regio in 
aanmerking te komen voor EU-
financiering alleen voor 
evaluatiedoeleinden worden aangevuld 
met sociale en milieu-indicatoren;

Or. it

Amendement 84
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. stelt voor dat de criteria om als regio in 
aanmerking te komen voor EU-
financiering voortaan op basis van alle 
ontwikkelde indicatoren worden 
beoordeeld; dringt er voorts op aan dat de 
sociale en milieu-indicatoren in dezelfde 
mate als het bbp bij de classificatie van 
regio's in aanmerking worden genomen.

6. stelt voor dat de criteria om als regio in 
aanmerking te komen voor EU-
financiering hoofdzakelijk worden bepaald 
op grond van het bbp en dat er een begin 
wordt gemaakt met het zoeken naar 
eventuele andere betrouwbare indicatoren 
voor de toekomst;

Or. es

Amendement 85
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt voor dat de criteria om als regio in 
aanmerking te komen voor EU-
financiering voortaan op basis van alle 
ontwikkelde indicatoren worden 
beoordeeld; dringt er voorts op aan dat de 
sociale en milieu-indicatoren in dezelfde 
mate als het bbp bij de classificatie van 
regio's in aanmerking worden genomen.

6. stelt voor dat de criteria om als regio in 
aanmerking te komen voor EU-
financiering voortaan op basis van alle 
ontwikkelde indicatoren worden 
beoordeeld; dringt er voorts op aan dat 
andere relevante, strikt economische 
criteria, alsook sociale en milieu-
indicatoren, in dezelfde mate als het bbp 
bij de classificatie van regio's in 
aanmerking worden genomen.

Or. es

Amendement 86
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt voor dat de criteria om als regio in 
aanmerking te komen voor EU-

6. stelt voor dat de criteria om als regio in 
aanmerking te komen voor EU-
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financiering voortaan op basis van alle 
ontwikkelde indicatoren worden 
beoordeeld; dringt er voorts op aan dat de 
sociale en milieu-indicatoren in dezelfde 
mate als het bbp bij de classificatie van 
regio's in aanmerking worden genomen.

financiering in de toekomst worden
beoordeeld op basis van alle eventueel 
vastgestelde relevante indicatoren; dringt 
erop aan dat naast het bbp ook de sociale 
en milieu-indicatoren bij de classificatie 
van regio's in aanmerking worden 
genomen.

Or. fr

Amendement 87
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt voor dat de criteria om als regio in 
aanmerking te komen voor EU-
financiering voortaan op basis van alle 
ontwikkelde indicatoren worden 
beoordeeld; dringt er voorts op aan dat de
sociale en milieu-indicatoren in dezelfde 
mate als het bbp bij de classificatie van 
regio's in aanmerking worden genomen.

6. stelt voor dat de criteria om als regio in 
aanmerking te komen voor EU-
financiering voortaan worden beoordeeld 
op basis van alle indicatoren die, indien 
dat nodig is en zij iets toevoegen aan de 
analyse, worden vastgesteld; dringt er in 
dat verband op aan dat in aanvulling op 
het bbp ook sociale en milieu-indicatoren 
bij de classificatie van regio's in 
aanmerking worden genomen.

Or. en

Amendement 88
Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat sociale en 
territoriale cohesie even belangrijk is als 
economische cohesie; meent dat het bbp 
weliswaar het belangrijkste 
selectiecriterium moet blijven voor 
bijstand uit hoofde van het regionaal 
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beleid, maar dat de nationale autoriteiten 
de ruimte moeten hebben om op het 
passende niveau van het 
besluitvormingsproces andere 
aanvullende, geterritorialiseerde 
statistische indicatoren te gebruiken die 
rekening houden met de specifieke 
kenmerken van regio’s en steden (extreem 
behoeftige omgevingen of gebieden 
binnen een economisch geavanceerde 
regio, regio's met specifieke geografische 
kenmerken, ontvolkte gebieden); 

Or. en

Amendement 89
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst erop dat bijlage 2 bij 
Verordening 1083/2006 de criteria bevat 
met betrekking tot 
werkloosheidspercentage, aantal 
werkenden, opleidingsniveau van 
werkenden en bevolkingsdichtheid, die 
gebruikt moeten worden wanneer 
subsidies worden toegewezen in het kader 
van de doelstelling “regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid”; wijst op het belang van 
deze criteria als aanvulling op het bbp-
criterium;

Or. fr

Amendement 90
László Surján

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat er, ingeval de 
lidstaten succesvolle en langdurige 
ervaringen zullen hebben met het 
toepassen van sociale en milieu-
indicatoren bij het nationale 
verdelingsbeleid van subsidies uit de 
structuurfondsen en het cohesiefonds, 
nader zal moeten worden onderzocht of 
die indicatoren kunnen worden gebruikt 
om gemeenschappelijke Europese 
problemen aan te pakken;

Or. en

Amendement 91
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst er andermaal op dat de 
toepassing van aanvullende criteria altijd 
in overeenstemming moet zijn met het 
beginsel dat cohesiebeleidsmaatregelen 
geconcentreerd moeten zijn in regio’s met 
een ontwikkelingsachterstand;

Or. it

Amendement 92
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. constateert dat de strikte toepassing 
van het bbp als selectiecriterium voor 
steunverlening uit hoofde van de 
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convergentiedoelstelling een aanzienlijke 
drempelverhoging betekent voor regio’s 
die niet onder die doelstelling vallen;  
verzoekt de Commissie derhalve om na te 
gaan of er een tussendoelstelling tussen 
“convergentie” en “regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid” kan worden gecreëerd 
om dit drempelverhogend effect af te 
zwakken;

Or. fr

Amendement 93
László Surján

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. is van mening dat door de EU 
gefinancierde cohesie er niet toe mag 
leiden dat er investeringen worden gedaan 
zonder rekening te houden met de echte 
zorgen van de Europese burgers;

Or. en


