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Amendement 1
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de toegenomen betekenis van
het cohesiebeleid sinds de
inwerkingtreding van het Verdrag van
Lissabon en op het feit dat het is 
aangevuld met een derde pijler – de 
territoriale samenhang – en constateert 
dat de regio’s het meest geschikt zijn om 
dit beleid actief om te zetten, met het 
gevolg dat opsplitsing in sectoren 
contraproductief is;

1. onderstreept de belangrijke rol van het 
Europese cohesiebeleid als pijler van de 
evenwichtige integratie van de Europese 
regio’s en van de structurele aanpassing 
aan nieuwe omgevingsomstandigheden;

Or. es

Amendement 2
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de toegenomen betekenis van 
het cohesiebeleid sinds de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon en op het feit dat het is aangevuld 
met een derde pijler – de territoriale 
samenhang – en constateert dat de regio’s 
het meest geschikt zijn om dit beleid actief 
om te zetten, met het gevolg dat opsplitsing 
in sectoren contraproductief is;

1. wijst op de toegenomen betekenis van 
het cohesiebeleid sinds de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon en op het feit dat het is aangevuld 
met een derde pijler – de territoriale 
samenhang – en constateert dat de regio’s 
het meest geschikt zijn om dit beleid actief 
om te zetten, met het gevolg dat opsplitsing 
in sectoren contraproductief is en in strijd 
zou zijn met het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie;

Or. fr
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Amendement 3
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de toegenomen betekenis van 
het cohesiebeleid sinds de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon en op het feit dat het is aangevuld 
met een derde pijler – de territoriale 
samenhang – en constateert dat de regio’s 
het meest geschikt zijn om dit beleid actief 
om te zetten, met het gevolg dat opsplitsing 
in sectoren contraproductief is;

1. wijst op de toegenomen betekenis van
het cohesiebeleid sinds de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon en op het feit dat het is aangevuld 
met een derde pijler – de territoriale 
samenhang – en constateert dat de 
lidstaten, de regio’s en de steden het meest 
geschikt zijn om dit beleid actief om te 
zetten, met het gevolg dat opsplitsing in 
sectoren contraproductief is;

Or. en

Amendement 4
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de toegenomen betekenis van 
het cohesiebeleid sinds de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon en op het feit dat het is aangevuld 
met een derde pijler – de territoriale 
samenhang – en constateert dat de regio’s 
het meest geschikt zijn om dit beleid actief 
om te zetten, met het gevolg dat opsplitsing 
in sectoren contraproductief is;

1. wijst op de toegenomen betekenis van 
het cohesiebeleid sinds de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon en op het feit dat het is aangevuld 
met een derde pijler – de territoriale 
samenhang – en constateert dat de regio’s 
het meest geschikt zijn om dit beleid actief 
om te zetten, met het gevolg dat opsplitsing 
in sectoren contraproductief zou zijn;

Or. fr
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Amendement 5
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat het Verdrag van 
Lissabon de territoriale dimensie van het 
cohesiebeleid versterkt door het begrip 
territoriale cohesie daarin op te nemen en 
hiervan het enige geïntegreerde 
communautaire beleid te maken, 
gebaseerd op specifieke 
ontwikkelingsstrategieën voor en door de 
regio’s, met een duidelijke territoriale 
impact;

Or. es

Amendement 6
Oldřich Vlasák, Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat het cohesiebeleid een 
belangrijk element is in de strategie 
Europa 2020 en dat een goed cohesiebeleid 
voorwaarde is voor geslaagd 
gemeenschappelijk optreden van de EU;

2. is van mening dat het cohesiebeleid een 
belangrijk doch niet het enige instrument
is voor de tenuitvoerlegging van de 
strategie Europa 2020 en dat een goed 
cohesiebeleid voorwaarde is voor geslaagd 
gemeenschappelijk optreden van de EU, 
enerzijds aangezien het bijdraagt tot 
nauwere betrokkenheid bij de 
doelstellingen van Europa 2020 op 
regionaal en lokaal niveau en anderzijds 
aangezien de strategische doelstellingen 
en lokale behoeften met potentieel in het 
veld ermee kunnen worden 
geconsolideerd; benadrukt dat de niet in 
Europa 2020, maar wel in het Verdrag 
van Lissabon opgenomen doelstellingen 
evenzeer verwezenlijkt dienen te worden 
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alsook dat de verhouding tussen de 
doelstellingen van de strategie Europa 
2020 en andere doelstellingen dient te 
worden opgehelderd;

Or. en

Amendement 7
Danuta Maria Hübner

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat het cohesiebeleid een 
belangrijk element is in de strategie Europa 
2020 en dat een goed cohesiebeleid 
voorwaarde is voor geslaagd 
gemeenschappelijk optreden van de EU;

2. is van mening dat het cohesiebeleid een 
belangrijk element is in de strategie Europa 
2020 en dat een goed cohesiebeleid 
voorwaarde is voor geslaagd 
gemeenschappelijk optreden van de EU;
wijst erop dat het cohesiebeleid gezien zijn 
horizontale karakter bijdraagt aan alle 
doelstellingen van Europa 2020: slimme, 
duurzame en inclusieve groei. Dit dient 
dan ook zijn weerspiegeling te vinden in 
de structuur van het meerjarig financieel 
kader voor na 2013, met inbegrip van 
handhaving van het financieringsniveau 
op tenminste dat van de lopende 
financiële programmering;

Or. en

Amendement 8
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat het cohesiebeleid een 
belangrijk element is in de strategie Europa 
2020 en dat een goed cohesiebeleid 

2. is van mening dat het cohesiebeleid een 
belangrijk element is in de strategie Europa 
2020 en dat een goed cohesiebeleid 
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voorwaarde is voor geslaagd 
gemeenschappelijk optreden van de EU;

voorwaarde is voor geslaagd 
gemeenschappelijk optreden van de EU; 
steunt de Commissie met het oog op het 
aannemen van het gemeenschappelijk 
strategisch kader, wat een zo efficiënt 
mogelijk gebruik van de synergie van de 
bestaande fondsen mogelijk zou maken;

Or. ro

Amendement 9
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat het cohesiebeleid een 
belangrijk element is in de strategie Europa 
2020 en dat een goed cohesiebeleid 
voorwaarde is voor geslaagd 
gemeenschappelijk optreden van de EU;

2. is van mening dat het cohesiebeleid een 
belangrijk element is in de strategie Europa 
2020 en dat een goed cohesiebeleid 
voorwaarde is voor geslaagd 
gemeenschappelijk optreden van de EU,
alsook een doeltreffend instrument voor 
de verwezenlijking van de 
gemeenschappelijke doelstellingen van de 
strategie in alle Europese regio's;

Or. en

Amendement 10
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat het cohesiebeleid een
belangrijk element is in de strategie 
Europa 2020 en dat een goed cohesiebeleid 
voorwaarde is voor geslaagd 
gemeenschappelijk optreden van de EU;

2. is van mening dat het cohesiebeleid een
cruciaal element is voor de 
verwezenlijking van de strategie Europa 
2020 en dat een goed cohesiebeleid 
voorwaarde is voor geslaagd
gemeenschappelijk optreden van de EU;
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Or. en

Amendement 11
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat het cohesiebeleid een 
belangrijk element is in de strategie Europa 
2020 en dat een goed cohesiebeleid 
voorwaarde is voor geslaagd 
gemeenschappelijk optreden van de EU;

2. is van mening dat het cohesiebeleid als 
ontwikkelingsbeleid een belangrijk 
element is in de strategie Europa 2020 en 
dat een goed cohesiebeleid voorwaarde is 
voor geslaagd gemeenschappelijk optreden 
van de EU;

Or. en

Amendement 12
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat het cohesiebeleid een 
belangrijk element is in de strategie Europa 
2020 en dat een goed cohesiebeleid 
voorwaarde is voor geslaagd 
gemeenschappelijk optreden van de EU;

2. is van mening dat het cohesiebeleid een 
belangrijk element is in de strategie Europa 
2020 en dat een goed en volwaardig 
cohesiebeleid voorwaarde is voor geslaagd 
gemeenschappelijk optreden van de EU;

Or. fr

Amendement 13
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat economische, 
sociale en territoriale samenhang een 
essentiële voorwaarde is voor de 
verwezenlijking van de doelstelling 
concurrentievermogen, meer bepaald 
door het stimuleren van de economische 
groei en het creëren van banen;

Or. pt

Amendement 14
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het geslaagde beleid 
inzake economische en sociale samenhang 
in de 271 regio’s van de 27 lidstaten 
duidelijk zichtbaar is en constateert dat het 
subsidiariteitsbeginsel en het meerlagig 
bestuur daar essentiële voorwaarden voor 
vormen; bevestigt zijn standpunt over 
beproefde methoden zoals dat is 
geformuleerd in zijn resolutie van 24 maart 
2009 over beproefde methoden op het 
gebied van regionaal beleid en obstakels 
voor de deelname aan de 
structuurfondsen*;

3. wijst erop dat het geslaagde beleid 
inzake economische en sociale samenhang 
in de 271 regio’s van de 27 lidstaten 
duidelijk zichtbaar is en constateert dat het 
subsidiariteits- en het 
partnerschapsbeginsel en het meerlagig 
bestuur daar essentiële voorwaarden voor 
vormen; onderstreept dat een rechtstreeks 
beheer van de middelen door de regio´s 
bijdraagt aan een grotere effectiviteit; 
bevestigt zijn standpunt over beproefde 
methoden zoals dat is geformuleerd in zijn 
resolutie van 24 maart 2009 over beproefde 
methoden op het gebied van regionaal 
beleid en obstakels voor de deelname aan 
de structuurfondsen1;

Or. fr

                                               
1 PB C 117 E van 6.5.2010, blz. 38.
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Amendement 15
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het geslaagde beleid 
inzake economische en sociale samenhang 
in de 271 regio’s van de 27 lidstaten 
duidelijk zichtbaar is en constateert dat het 
subsidiariteitsbeginsel en het meerlagig 
bestuur daar essentiële voorwaarden voor 
vormen; bevestigt zijn standpunt over 
beproefde methoden zoals dat is 
geformuleerd in zijn resolutie van 24 maart 
2009 over beproefde methoden op het 
gebied van regionaal beleid en obstakels 
voor de deelname aan de 
structuurfondsen*;

3. wijst erop dat het geslaagde beleid 
inzake economische en sociale samenhang 
in de 271 regio’s van de 27 lidstaten 
duidelijk zichtbaar is en constateert dat het 
subsidiariteitsbeginsel en het meerlagig 
bestuur daar essentiële voorwaarden voor 
vormen; benadrukt het belang van het 
ontwikkelen van 
partnerschapsovereenkomsten voor 
ontwikkeling en investeringen tussen 
overheden en organisaties op 
verschillende bestuurlijke niveaus;
bevestigt zijn standpunt over beproefde 
methoden zoals dat is geformuleerd in zijn 
resolutie van 24 maart 2009 over beproefde 
methoden op het gebied van regionaal
beleid en obstakels voor de deelname aan 
de structuurfondsen1;

Or. ro

Amendement 16
Evgeni Kirilov

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het geslaagde beleid 
inzake economische en sociale samenhang 
in de 271 regio’s van de 27 lidstaten 
duidelijk zichtbaar is en constateert dat het
subsidiariteitsbeginsel en het meerlagig 
bestuur daar essentiële voorwaarden voor 
vormen; bevestigt zijn standpunt over 

3. wijst erop dat het geslaagde beleid 
inzake economische en sociale samenhang 
in de 271 regio’s van de 27 lidstaten 
duidelijk zichtbaar is en constateert dat de 
beginselen van subsidiariteit en 
partnerschap alsook het meerlagig bestuur 
daar essentiële voorwaarden voor vormen; 

                                               
1 PB C 117 E van 6.5.2010, blz. 38.
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beproefde methoden zoals dat is 
geformuleerd in zijn resolutie van 24 maart 
2009 over beproefde methoden op het 
gebied van regionaal beleid en obstakels 
voor de deelname aan de 
structuurfondsen*;

bevestigt zijn standpunt over beproefde 
methoden zoals dat is geformuleerd in zijn 
resolutie van 24 maart 2009 over beproefde 
methoden op het gebied van regionaal 
beleid en obstakels voor de deelname aan 
de structuurfondsen1;

Or. en

Amendement 17
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het geslaagde beleid 
inzake economische en sociale samenhang 
in de 271 regio’s van de 27 lidstaten 
duidelijk zichtbaar is en constateert dat het 
subsidiariteitsbeginsel en het meerlagig 
bestuur daar essentiële voorwaarden voor 
vormen; bevestigt zijn standpunt over 
beproefde methoden zoals dat is 
geformuleerd in zijn resolutie van 24 maart 
2009 over beproefde methoden op het 
gebied van regionaal beleid en obstakels 
voor de deelname aan de 
structuurfondsen2;

3. wijst erop dat het geslaagde beleid 
inzake economische en sociale samenhang 
in de 271 regio’s van de 27 lidstaten 
duidelijk zichtbaar is en constateert dat het 
subsidiariteitsbeginsel, evenals de 
beginselen van partnerschap en meerlagig 
bestuur daar essentiële voorwaarden voor 
vormen; bevestigt zijn standpunt over 
beproefde methoden zoals dat is 
geformuleerd in zijn resolutie van 24 maart 
2009 over beproefde methoden op het 
gebied van regionaal beleid en obstakels 
voor de deelname aan de structuurfondsen;

Or. pt

Amendement 18
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het geslaagde beleid 3. wijst erop dat het geslaagde beleid 
                                                                                                                                                  
1 PB C 117 E van 6.5.2010, blz. 38.
2 PB C 117 E van 6.5.2010, blz. 38.
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inzake economische en sociale samenhang 
in de 271 regio’s van de 27 lidstaten 
duidelijk zichtbaar is en constateert dat het 
subsidiariteitsbeginsel en het meerlagig 
bestuur daar essentiële voorwaarden voor 
vormen; bevestigt zijn standpunt over 
beproefde methoden zoals dat is 
geformuleerd in zijn resolutie van 24 maart 
2009 over beproefde methoden op het 
gebied van regionaal beleid en obstakels 
voor de deelname aan de 
structuurfondsen*;

inzake economische en sociale samenhang 
in de 271 regio’s van de 27 lidstaten 
duidelijk zichtbaar is en constateert dat het 
subsidiariteitsbeginsel, het meerlagig 
bestuur en partnerschappen daar 
essentiële voorwaarden voor vormen; 
bevestigt zijn standpunt over beproefde 
methoden zoals dat is geformuleerd in zijn 
resolutie van 24 maart 2009 over beproefde 
methoden op het gebied van regionaal 
beleid en obstakels voor de deelname aan 
de structuurfondsen1;

Or. fr

Amendement 19
Danuta Maria Hübner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat het cohesiebeleid, dat over 
de meeste middelen beschikt, één van de 
belangrijkste en meest geslaagde 
beleidsvormen van de EU in decennia is;

4. wijst erop dat de Europese meerwaarde 
van het cohesiebeleid, dat over de meeste 
middelen beschikt, buiten kijf staat, daar 
dit beleid al vele jaren lang een 
mechanisme is ter bewerkstelliging van 
Europese doelstellingen alsook één van de 
belangrijkste en meest geslaagde 
beleidsvormen van de EU in decennia;

Or. en

Amendement 20
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

                                                                                                                                                  
1 PB C 117 E van 6.5.2010, blz. 38.
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Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat het cohesiebeleid, dat over 
de meeste middelen beschikt, één van de 
belangrijkste en meest geslaagde 
beleidsvormen van de EU in decennia is;

4. wijst erop dat het cohesiebeleid, dat over 
de meeste middelen beschikt, één van de 
belangrijkste en meest geslaagde 
beleidsvormen van de EU in decennia is, 
omdat het als horizontaal beleid dat 
synergieën kan bevorderen tussen de 
overige Europese interne beleidslijnen 
een meerwaarde biedt;

Or. pt

Amendement 21
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat het cohesiebeleid, dat over 
de meeste middelen beschikt, één van de 
belangrijkste en meest geslaagde 
beleidsvormen van de EU in decennia is;

4. wijst erop dat het cohesiebeleid, dat over 
de meeste middelen beschikt, één van de 
belangrijkste en meest geslaagde 
beleidsvormen van de EU in decennia is; is 
van mening dat er in de EU-begroting een 
aparte rubriek en subrubriek voor het 
cohesiebeleid dient te worden opgenomen;

Or. en

Amendement 22
Evgeni Kirilov

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat het cohesiebeleid, dat over 
de meeste middelen beschikt, één van de 
belangrijkste en meest geslaagde 
beleidsvormen van de EU in decennia is;

4. wijst erop dat het cohesiebeleid, dat over 
de meeste middelen beschikt, één van de 
belangrijkste en meest geslaagde 
beleidsvormen van de EU in decennia is, 



PE454.695v01-00 14/49 AM\852275NL.doc

NL

en zonder radicale wijzigingen dient te 
worden gehandhaafd en aangepast;

Or. en

Amendement 23
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat het cohesiebeleid, dat over 
de meeste middelen beschikt, één van de 
belangrijkste en meest geslaagde 
beleidsvormen van de EU in decennia is;

4. wijst erop dat het cohesiebeleid, dat over 
de meeste middelen beschikt, één van de 
belangrijkste, meest zichtbare en meest 
geslaagde beleidsvormen van de EU in 
decennia is;

Or. en

Amendement 24
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. doet een oproep om op Europees en 
nationaal niveau de voorwaarden te 
creëren om de deelname van de regionale 
en lokale autoriteiten, in het bijzonder de 
instanties met wetgevende bevoegdheden, 
aan het Europese besluitvormingsproces 
te vergroten en te verbeteren;

Or. pt
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Amendement 25
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – inleidende formule 

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat een modern cohesiebeleid 
de nieuwe uitdagingen waarmee de EU te 
maken heeft tegemoet moet treden;
daarom moeten er prioriteiten worden 
gesteld:

5. wijst erop dat een modern cohesiebeleid 
de resterende beweegredenen voor 
structurele hervormingen en de nieuwe 
uitdagingen waarmee alle EU-regio’s te 
maken hebben aan moet pakken; is van 
mening dat er daarom prioriteiten moeten
worden gesteld:

Or. en

Amendement 26
Danuta Maria Hübner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – inleidende formule 

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat een modern cohesiebeleid 
de nieuwe uitdagingen tegemoet moet 
treden; daarom moeten er prioriteiten 
worden gesteld:

5. wijst erop dat een modern cohesiebeleid 
de nieuwe uitdagingen tegemoet moet 
treden; is van mening dat daarom de 
volgende prioriteiten moeten worden 
gesteld:

Or. en

Amendement 27
Maurice Ponga, Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – streepje 1 

Ontwerpadvies Amendement

– wij hebben in stedelijke en 
plattelandsgebieden behoefte aan 
duurzame groei van de economie die 

– wij hebben in stedelijke, plattelands- en 
ultraperifere gebieden behoefte aan 
duurzame groei van de economie die 
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positieve gevolgen heeft voor de 
arbeidsmarkt;

positieve gevolgen heeft voor de 
arbeidsmarkt;

Or. fr

Amendement 28
Danuta Maria Hübner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – streepje 1 

Ontwerpadvies Amendement

– wij hebben in stedelijke en 
plattelandsgebieden behoefte aan
duurzame groei van de economie die
positieve gevolgen heeft voor de 
arbeidsmarkt;

– duurzame groei van de economie in 
stedelijke en plattelandsgebieden met
positieve gevolgen voor de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 29
Danuta Maria Hübner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – streepje 2 

Ontwerpadvies Amendement

– wij hebben behoefte aan een goed 
werkende en moderne infrastructuur 
(vervoer, communicatie, water/afvalwater, 
afval, energie);

– een goed werkende en moderne 
infrastructuur (vervoer, communicatie, 
water/afvalwater, afval, energie); alsook

Or. en

Amendement 30
Danuta Maria Hübner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – streepje 3 – inleidende formule 
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Ontwerpadvies Amendement

– in het cohesiebeleid streven wij naar 
meer steun aan:

– slimme groei dankzij kennis en 
innovatie;

Or. en

Amendement 31
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – streepje 3 – inleidende formule 

Ontwerpadvies Amendement

– in het cohesiebeleid streven wij naar 
meer steun aan:

– in het cohesiebeleid streven wij naar 
meer steun aan groeibevorderende 
maatregelen en een kwalitatieve 
modernisering van publieke goederen en 
diensten als:

Or. en

Amendement 32
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – streepje 3 – punt i bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

i bis) ontwikkeling van een slimme fysieke 
infrastructuur

Or. en

Amendement 33
Danuta Maria Hübner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – streepje 3 – punt i 
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Ontwerpadvies Amendement

i) onderzoek, ontwikkeling en innovatie, Schrappen

Or. en

Amendement 34
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – streepje 3 – punt i 

Ontwerpadvies Amendement

i) onderzoek, ontwikkeling en innovatie, i) de inzet van ICT, alsmede onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie,

Or. en

Amendement 35
Danuta Maria Hübner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – streepje 3 – punt ii 

Ontwerpadvies Amendement

ii) opleiding, onderwijs en 
vervolgonderwijs,

Schrappen

Or. en

Amendement 36
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – streepje 3 – punt ii bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

ii bis) klimaatsdoelstellingen,
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Or. en

Amendement 37
Danuta Maria Hübner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – streepje 3 – punt iii 

Ontwerpadvies Amendement

iii) geïntegreerde stedelijke ontwikkeling 
(o.m. bv. bevordering van efficiënt 
energiegebruik in gebouwen),

Schrappen

Or. en

Amendement 38
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – streepje 3 – punt iii bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

iii bis) werkgelegenheid,

Or. en

Amendement 39
Danuta Maria Hübner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – streepje 3 – punt iv 

Ontwerpadvies Amendement

iv) uitbreiding van de maatschappelijke 
dimensie,

Schrappen

Or. en
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Amendement 40
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – streepje 3 – punt iv 

Ontwerpadvies Amendement

iv) uitbreiding van de maatschappelijke
dimensie,

iv) bevordering van de maatschappelijke
deelname ten aanzien van alle essentiële 
diensten,

Or. en

Amendement 41
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – streepje 3 – punt iv 

Ontwerpadvies Amendement

iv) uitbreiding van de maatschappelijke 
dimensie,

iv) uitbreiding van de maatschappelijke 
dimensie (waaronder de bestrijding van 
demografische veranderingen),

Or. pt

Amendement 42
Danuta Maria Hübner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – streepje 3 – punt v 

Ontwerpadvies Amendement

v) het mkb als motor van de economische 
en sociale ontwikkeling van regio’s;

Schrappen

Or. en
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Amendement 43
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – streepje 3 – punt v bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

v bis) de verwezenlijking van meer 
geïntegreerde en evenwichtige regionale 
economische structuren als waarborg 
voor een harmonieuzere economische en 
maatschappelijke groei;

Or. es

Amendement 44
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – streepje 3 – punt v bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

v bis) de bijzondere inzet voor de aanpak 
van de structurele problemen in de 
insulaire, bergachtige en verafgelegen 
gebieden;

Or. el

Amendement 45
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – streepje 3 – punt v bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

v bis) de strijd tegen klimaatverandering,

Or. fr
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Amendement 46
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – streepje 3 – punt v ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

v ter) de mogelijkheid om de valorisatie 
van de biodiversiteit en het cultureel 
erfgoed in ogenschouw te nemen als 
elementen van regionale ontwikkeling;

Or. fr

Amendement 47
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – streepje 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

– op het gebied van grensoverschrijdende 
samenwerking

Or. pt

Amendement 48
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst op het feit dat de manieren 
waarop de concurrentiekracht kan 
worden vergroot, afhangen van de 
specifieke kenmerken van elke regio, 
zoals het ontwikkelingniveau ervan. Om 
die reden dient er nadrukkelijk voor te 
worden gezorgd dat de lidstaten en de 
regio’s over voldoende flexibiliteit 
beschikken ten aanzien van de keuze van 
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de beste beleidsmix;

Or. en

Amendement 49
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. spreekt er zijn steun voor uit dat het ESF 
onlosmakelijk deel van het cohesiebeleid 
moet blijven en moet worden uitgebreid; 
dringt aan op intensievere coördinatie met 
het cohesiebeleid om plattelandsregio’s 
adequaat te kunnen laten participeren en 
om kredieten doelmatiger te kunnen 
inzetten;

6. spreekt er zijn steun voor uit dat het ESF 
onlosmakelijk deel van het cohesiebeleid 
moet blijven en moet worden uitgebreid; 
dringt aan op intensievere coördinatie 
tussen de verschillende bestaande 
instrumenten en fondsen, teneinde ervoor 
te zorgen dat de middelen zo doelmatig en 
efficiënt mogelijk worden ingezet, 
rekening houdend met de specifieke 
kenmerken van elke regio en de
bijbehorende convergentieproblemen;

Or. es

Amendement 50
Oldřich Vlasák, Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. spreekt er zijn steun voor uit dat het ESF 
onlosmakelijk deel van het cohesiebeleid 
moet blijven en moet worden uitgebreid; 
dringt aan op intensievere coördinatie met 
het cohesiebeleid om plattelandsregio’s 
adequaat te kunnen laten participeren en 
om kredieten doelmatiger te kunnen 
inzetten;

6. spreekt er zijn steun voor uit dat het ESF 
onlosmakelijk deel van het cohesiebeleid 
moet blijven en dat er operationele 
integratie moet bestaan tussen het EFRO 
en het ESF en de middelen ervan met het 
oog op een samenhangend en 
doeltreffender resultaat op 
gecoördineerdere wijze moeten worden
ingezet; dringt aan op intensievere 
coördinatie met het cohesiebeleid om 
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plattelandsregio’s adequaat te kunnen laten 
participeren en om kredieten doelmatiger te 
kunnen inzetten;

Or. en

Amendement 51
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. spreekt er zijn steun voor uit dat het ESF 
onlosmakelijk deel van het cohesiebeleid 
moet blijven en moet worden uitgebreid; 
dringt aan op intensievere coördinatie met 
het cohesiebeleid om plattelandsregio’s 
adequaat te kunnen laten participeren en 
om kredieten doelmatiger te kunnen 
inzetten;

6. spreekt er zijn steun voor uit dat het ESF 
onlosmakelijk deel van het cohesiebeleid 
moet blijven en met name met het oog op 
sociale inclusie moet worden uitgebreid; 
dringt aan op intensievere coördinatie met 
het cohesiebeleid om plattelandsregio’s 
adequaat te kunnen laten participeren en 
om kredieten doelmatiger te kunnen 
inzetten;

Or. en

Amendement 52
Sophie Auconie, Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. spreekt er zijn steun voor uit dat het ESF 
onlosmakelijk deel van het cohesiebeleid 
moet blijven en moet worden uitgebreid; 
dringt aan op intensievere coördinatie met 
het cohesiebeleid om plattelandsregio’s 
adequaat te kunnen laten participeren en 
om kredieten doelmatiger te kunnen 
inzetten;

6. spreekt er zijn steun voor uit dat het ESF 
onlosmakelijk deel van het cohesiebeleid 
moet blijven en moet worden uitgebreid; 
dringt aan op intensievere coördinatie met 
het cohesiebeleid en het luik 
“plattelandsontwikkeling” van het 
ELFPO om plattelandsregio’s adequaat te 
kunnen laten participeren en om kredieten 
doelmatiger te kunnen inzetten;
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Or. fr

Amendement 53
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. teneinde die prioriteiten op een 
doeltreffende wijze ten uitvoer te brengen, 
is het van cruciaal belang het 
resultaatgerichte karakter van het beleid 
te versterken; merkt op dat het voorstel 
van de Commissie voor een ambitieuze 
hervorming van het cohesiebeleid 
teneinde meer resultaatgerichtheid in te 
bouwen een stap in deze richting is; 
benadrukt dat teneinde de beleidsvorming 
van regio's te verbeteren alsook het debat 
opener te maken en aldus de 
doeltreffendheid van het cohesiebeleid te 
vergroten, er voorwaarden dienen te 
worden ontworpen op terreinen die direct 
verband houden met het cohesiebeleid 
alsmede geschikte resultaatindicatoren;

Or. en

Amendement 54
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst erop dat alle vormen van 
territoriale samenwerking moeten worden 
verstevigd;

7. is van mening dat alle vormen van 
territoriale samenwerking en de daarvoor 
uitgetrokken begrotingskredieten moeten 
worden verstevigd;

Or. fr



PE454.695v01-00 26/49 AM\852275NL.doc

NL

Amendement 55
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt erop aan dat de meest 
achtergestelde regio’s van de EU27 in de 
geest van de solidariteit in bijzondere 
mate worden gesteund; wijst tegelijkertijd 
op de noodzaak van een krachtig doel 2 en 
van goede overgangsvoorschriften;

8. is van oordeel dat, in de geest van het 
solidariteitsbeginsel, cohesiemiddelen met 
name moeten worden bestemd voor de 
meest achtergestelde regio’s van de EU27, 
maar acht het, voor een harmonieuze en 
evenwichtige ontwikkeling in alle 
Europese regio’s, van groot belang dat het 
cohesiebeleid de hele Unie omvat; is 
bovendien van oordeel dat 
overgangsregio’s over strategieën voor 
geleidelijke terugtrekking moeten 
beschikken die voorkomen dat regio’s met 
vergelijkbare welvaartsniveaus in de 
toekomst te maken krijgen met ongelijke 
behandelingen of plotse veranderingen in 
de financiële middelen die zij ontvangen 
in het kader van het cohesiebeleid; 
benadrukt de noodzaak van het vastleggen
van goede overgangsvoorschriften;

Or. es

Amendement 56
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt erop aan dat de meest 
achtergestelde regio’s van de EU27 in de 
geest van de solidariteit in bijzondere mate 
worden gesteund; wijst tegelijkertijd op de 
noodzaak van een krachtig doel 2 en van 
goede overgangsvoorschriften;

8. dringt erop aan dat de meest 
achtergestelde regio’s van de EU27 in de 
geest van de solidariteit in bijzondere mate 
worden gesteund; wijst tegelijkertijd op de 
noodzaak zich aan te passen aan de 
nieuwe realiteit in de Europese regio´s en 
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daarom te overwegen om naast doel 1, dat 
gehandhaafd moet worden voor de meest 
achtergestelde regio´s, en doel 2, 
waarvoor alle regio´s van de Europese 
Unie in aanmerking komen, een 
intermediair doel vast te stellen voor de 
regio´s waarvan het bbp lager is dan het 
gemiddelde bbp van de Europese Unie 
maar hoger dan 75% van dat gemiddelde; 

Or. fr

Amendement 57
Sophie Auconie, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Maurice Ponga, Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt erop aan dat de meest 
achtergestelde regio’s van de EU27 in de 
geest van de solidariteit in bijzondere mate 
worden gesteund; wijst tegelijkertijd op de 
noodzaak van een krachtig doel 2 en van 
goede overgangsvoorschriften;

8. dringt erop aan dat de “minst” 
ontwikkelde regio’s van de EU27 (doel 1) 
in de geest van de solidariteit in bijzondere 
mate worden gesteund; wijst tegelijkertijd 
op de noodzaak van een krachtig doel 2 
voor de “meest” ontwikkelde regio´s en 
van billijke bepalingen voor de 
intermediaire regio´s;

Or. fr

Amendement 58
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt erop aan dat de meest 
achtergestelde regio’s van de EU27 in de 
geest van de solidariteit in bijzondere mate 
worden gesteund; wijst tegelijkertijd op de 

8. dringt erop aan dat de middelen in de 
geest van de solidariteit in hoofdzaak aan 
de minder ontwikkelde regio’s worden
toebedeeld; wijst tegelijkertijd op de 
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noodzaak van een krachtig doel 2 en van 
goede overgangsvoorschriften;

noodzaak van een krachtig doel 2 en van 
goede overgangsvoorschriften;

Or. en

Amendement 59
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt erop aan dat de meest 
achtergestelde regio’s van de EU27 in de 
geest van de solidariteit in bijzondere mate 
worden gesteund; wijst tegelijkertijd op de 
noodzaak van een krachtig doel 2 en van
goede overgangsvoorschriften;

8. dringt erop aan dat in het kader van 
doel 1 de meest achtergestelde regio’s van 
de EU27 in de geest van de solidariteit in 
bijzondere mate worden gesteund; wijst 
tegelijkertijd op de noodzaak van een 
krachtig doel 2 en van de totstandbrenging 
van daartoe geëigende 
overgangsvoorschriften;

Or. en

Amendement 60
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt erop aan dat de meest 
achtergestelde regio’s van de EU27 in de 
geest van de solidariteit in bijzondere mate 
worden gesteund; wijst tegelijkertijd op de 
noodzaak van een krachtig doel 2 en van 
goede overgangsvoorschriften;

8. dringt erop aan dat de minder 
ontwikkelde regio's in de geest van de 
solidariteit het leeuwendeel van de steun 
toebedeeld krijgen; tevens dat de meest 
achtergestelde regio’s van de EU27 in 
bijzondere mate worden gesteund; wijst 
tegelijkertijd op de noodzaak van een 
krachtig doel 2 en van goede 
overgangsvoorschriften; 

Or. en
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Amendement 61
Evgeni Kirilov

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt erop aan dat de meest 
achtergestelde regio’s van de EU27 in de 
geest van de solidariteit in bijzondere mate 
worden gesteund; wijst tegelijkertijd op de 
noodzaak van een krachtig doel 2 en van 
goede overgangsvoorschriften;

8. dringt erop aan dat de achterstands- en 
meest achtergestelde regio’s van de EU27 
in de geest van de solidariteit in bijzondere 
mate worden gesteund; wijst tegelijkertijd 
op de noodzaak van een krachtig doel 2 en 
van goede overgangsvoorschriften;

Or. en

Amendement 62
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. herinnert eraan dat er zich een 
belangrijk drempeleffect voordoet tussen 
de voor het convergentiedoel in 
aanmerking komende regio’s en de 
andere regio’s, en is van mening dat dit 
drempeleffect moet worden verzacht; is in 
dit verband voldaan over de voorstellen 
van de Commissie om gedurende de 
komende programmaperiode een 
intermediaire categorie van regio´s in te 
voeren;

Or. fr

Amendement 63
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

8 bis. is van mening dat er bijzondere 
aandacht moet gaan naar de regio’s met 
specifieke behoeften en naar de gebieden 
met ernstige en permanente natuurlijke 
en demografische handicaps;

Or. pt

Amendement 64
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 

Ontwerpadvies Amendement

10. wijst erop dat het cohesiebeleid om te 
slagen dienovereenkomstige financiële 
middelen behoeft, die in geen geval onder 
het niveau van de huidige 
programmaperiode 2007-2013 kunnen 
liggen;

10. wijst erop dat het cohesiebeleid om te 
slagen dienovereenkomstige financiële 
middelen behoeft, die in geen geval onder 
het niveau van de huidige 
programmeringsperiode 2007-2013 
kunnen liggen; is bovendien van oordeel 
dat een zekere flexibiliteit in het gebruik 
van de middelen moet worden 
gewaarborgd, opdat de verschillende 
bestuursniveaus die bij de aanwending 
van die middelen betrokken zijn 
(Europese, centrale, regionale en lokale 
overheden) deze in elke regio kunnen 
aanpassen aan de te verwezenlijken 
doelstellingen en de werkelijke 
ontwikkelingsbehoeften;

Or. es

Amendement 65
Derek Vaughan

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 
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Ontwerpadvies Amendement

10. wijst erop dat het cohesiebeleid om te 
slagen dienovereenkomstige financiële 
middelen behoeft, die in geen geval onder
het niveau van de huidige 
programmaperiode 2007-2013 kunnen 
liggen;

10. wijst erop dat het cohesiebeleid om te 
slagen adequate financiële middelen 
behoeft, die boven het niveau van de 
huidige programmaperiode 2007-2013
dienen te liggen, teneinde ervoor te zorgen 
dat de doelstellingen van het cohesiebeleid 
daadwerkelijk kunnen worden gehaald;

Or. en

Amendement 66
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 

Ontwerpadvies Amendement

10. wijst erop dat het cohesiebeleid om te 
slagen dienovereenkomstige financiële 
middelen behoeft, die in geen geval onder 
het niveau van de huidige 
programmaperiode 2007-2013 kunnen 
liggen;

10. wijst erop dat het cohesiebeleid om te 
slagen en versterkt te kunnen worden 
dienovereenkomstige financiële middelen 
behoeft, die in geen geval onder het niveau 
van de huidige programmaperiode 
2007-2013 kunnen liggen;

Or. fr

Amendement 67
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst erop dat de middelen transparant 
en doelmatig moeten worden uitgegeven
in de regio’s en dat er een zo eenvoudig 
mogelijk systeem van regels en goed 
beheer beschikbaar dient te zijn;

11. brengt in herinnering dat een van de 
belangrijkste punten van kritiek op het 
cohesiebeleid de complexiteit van de 
regelgeving ervan betreft; benadrukt het 
belang van vereenvoudiging van de 
regelgeving en de procedures voor dit 
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beleid, aangezien dat zal zorgen voor een 
transparantere en daadkrachtiger 
toewijzing van de middelen aan de regio’s; 
de vereenvoudiging geldt ook voor de 
controlesystemen, zodat ze geen inbreuk 
maken op de te behalen doelstellingen;

Or. es

Amendement 68
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst erop dat de middelen transparant 
en doelmatig moeten worden uitgegeven in 
de regio’s en dat er een zo eenvoudig 
mogelijk systeem van regels en goed 
beheer beschikbaar dient te zijn;

11. wijst erop dat de middelen transparant 
en doelmatig moeten worden uitgegeven in 
de regio’s en dat er een zo eenvoudig 
mogelijk systeem van regels voor de 
uitvoering en goed beheer beschikbaar 
dient te zijn; benadrukt in dit verband de 
noodzaak om de jaarlijkse door de 
Commissie uitgevoerde controle en de 
meerjarige uitvoering van de 
programma’s beter op elkaar af te 
stemmen;

Or. pt

Amendement 69
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst erop dat de middelen transparant 
en doelmatig moeten worden uitgegeven in 
de regio’s en dat er een zo eenvoudig 
mogelijk systeem van regels en goed 
beheer beschikbaar dient te zijn;

11. wijst erop dat de middelen transparant 
en doelmatig moeten worden uitgegeven in 
de regio’s, steden en gemeenten en dat er 
een zo eenvoudig mogelijk systeem van 
regels en goed beheer beschikbaar dient te 
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zijn met een sterk gedecentraliseerd 
element dat sterk geworteld is in de 
politieke verantwoordelijkheid van de 
lokale en regionale overheden;

Or. en

Amendement 70
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst erop dat de middelen transparant 
en doelmatig moeten worden uitgegeven in 
de regio’s en dat er een zo eenvoudig 
mogelijk systeem van regels en goed 
beheer beschikbaar dient te zijn;

11. wijst erop dat de middelen transparant, 
doeltreffend en doelmatig moeten worden 
uitgegeven in de regio’s, steden en 
gemeenten en dat er een zo eenvoudig 
mogelijk systeem van regels en goed 
beheer beschikbaar dient te zijn; pleit met 
het oog hierop voor vermindering van de 
complexiteit en de administratieve lasten;

Or. en

Amendement 71
Sophie Auconie, Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst erop dat de middelen transparant 
en doelmatig moeten worden uitgegeven in 
de regio’s en dat er een zo eenvoudig 
mogelijk systeem van regels en goed 
beheer beschikbaar dient te zijn;

11. wijst erop dat de middelen transparant 
en doelmatig moeten worden uitgegeven in 
de regio’s en dat er een zo eenvoudig 
mogelijk systeem van regels en goed 
beheer beschikbaar dient te zijn; dringt 
erop aan dat, overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel, de intensiteit van 
de controles wordt bepaald op basis van 
het risico op onregelmatigheden;

Or. fr
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Amendement 72
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst erop dat de middelen transparant 
en doelmatig moeten worden uitgegeven in 
de regio’s en dat er een zo eenvoudig 
mogelijk systeem van regels en goed 
beheer beschikbaar dient te zijn;

11. wijst erop dat de middelen transparant 
en doelmatig moeten worden uitgegeven in 
de regio’s en dat er een zo eenvoudig 
mogelijk systeem van regels, PR-acties 
met betrekking tot de begunstigden en 
goed beheer beschikbaar dienen te zijn;

Or. fr

Amendement
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 

Ontwerpadvies Amendement

12. wijst erop dat een betere combinatie 
van uiteenlopende financiële instrumenten 
zoals subsidies, leningen en roulerende 
fondsen doelmatiger gebruik van de 
middelen kan steunen;

12. wijst erop dat een betere combinatie 
van uiteenlopende financiële instrumenten 
zoals subsidies, leningen en roulerende 
fondsen doelmatiger gebruik van de 
middelen kan steunen; spoort de lokale en 
regionale overheden aan op een zo groot 
mogelijke schaal gebruik te maken van de 
financiële instrumenten en technische 
ondersteuning die door de Commissie zijn 
ingesteld voor het ondersteunen van 
investeringen op lokaal niveau;

Or. ro

Amendement 74
Danuta Maria Hübner

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

12 bis. benadrukt de noodzaak tot 
versterking van het hefboomeffect van de 
structuurfondsen middels een betere 
gebruikmaking van 
overheidsaanbestedingen; wijst 
dienaangaande op de noodzaak tot 
verdere ontwikkeling en tenuitvoerlegging 
van aanbestedingsregels met een lagere 
milieu-impact (“groen aankoopbeleid”); 
spoort de Commissie en de lidstaten aan 
om met het oog op meer onderzoek en 
ontwikkeling alsook innovatie in de EU 
het gebruik van pre-commerciële 
overheidsaankopen verder te stimuleren;

Or. en

Amendement 75
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 

Ontwerpadvies Amendement

13. dringt erop aan dat de controle van de 
uitgaven in de toekomst in hogere mate 
resultaatgericht is;

13. dringt erop aan dat de controle van de 
uitgaven in de toekomst in hogere mate 
resultaatgericht is; is van mening dat in 
dat verband een prestatiereserve het 
mogelijk zal maken steun te verlenen aan 
de regionale programma´s die het meest 
bijdragen aan de verwezenlijking van de 
in het kader van het 
ontwikkelingscontract vastgestelde 
prioriteiten;

Or. fr
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Amendement 76
Oldřich Vlasák, Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 

Ontwerpadvies Amendement

13. dringt erop aan dat de controle van de 
uitgaven in de toekomst in hogere mate 
resultaatgericht is;

13. dringt erop aan dat de controle van de 
uitgaven in de toekomst gestroomlijnd en
in hogere mate resultaatgericht is teneinde 
geen overmatige administratieve belasting 
op de schouders van de eindontvangers te 
leggen;

Or. en

Amendement 77
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 

Ontwerpadvies Amendement

13. dringt erop aan dat de controle van de 
uitgaven in de toekomst in hogere mate 
resultaatgericht is;

13. dringt erop aan dat de controle van de 
uitgaven in de toekomst in hogere mate 
resultaatgericht is dan nu het geval is;

Or. el

Amendement 78
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

13 bis. stelt voor om een door de 
Commissie in te richten 
“bemiddelingscentrum van het 
cohesiebeleid” op te richten, opdat elke 
burger de mogelijkheid krijgt om 
ongehinderd elke informatie of klacht met 
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betrekking tot de uitvoering ter plekke van 
het cohesiebeleid door te geven, mocht de 
verdenking bestaan dat cohesiemiddelen 
op ontoereikende en ongeëigende wijze 
zijn gebruikt;

Or. fr

Amendement 79
Danuta Maria Hübner

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 

Ontwerpadvies Amendement

14. constateert dat een looptijd van vijf jaar 
te kort is, daar de goedkeuringsprocedures 
veel te lang zouden zijn en het doelmatige 
gebruik van middelen onmogelijk zouden 
maken; wijst erop dat een looptijd van 
zeven jaar in het verleden zijn nut heeft 
bewezen en dat hij in geen geval korter 
moet zijn; wijst erop dat via een looptijd 
van zeven jaar eveneens het verband met 
de strategie Europa 2020 duidelijk zou 
zijn;

14. constateert dat een looptijd van vijf jaar 
te kort is, daar de goedkeuringsprocedures 
veel te lang zouden zijn en het doelmatige 
gebruik van middelen onmogelijk zouden 
maken; wijst erop dat een looptijd van 
zeven jaar in het verleden zijn nut heeft 
bewezen en dat hij in geen geval korter 
moet zijn; wijst erop dat via een looptijd 
van zeven jaar eveneens het verband met 
de strategie Europa 2020 duidelijk zou 
zijn; benadrukt echter dat er nagedacht 
zou kunnen worden over een 
tienjaarlijkse periode ("5+5") indien deze 
gepaard gaat met een tienjaarlijkse 
programmering; wijst erop dat er dan met 
het oog op een doeltreffend 
toetsingsmechanisme, met inbegrip van 
overdracht tussen fondsen, adequate 
regels nodig zullen zijn ten aanzien van 
flexibiliteit;

Or. en

Amendement 80
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 
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Ontwerpadvies Amendement

14. constateert dat een looptijd van vijf jaar 
te kort is, daar de goedkeuringsprocedures 
veel te lang zouden zijn en het doelmatige 
gebruik van middelen onmogelijk zouden 
maken; wijst erop dat een looptijd van 
zeven jaar in het verleden zijn nut heeft 
bewezen en dat hij in geen geval korter 
moet zijn; wijst erop dat via een looptijd 
van zeven jaar, tot 2020, eveneens het 
verband met de strategie Europa 2020 
duidelijk zou zijn;

14. constateert dat een looptijd van vijf jaar 
te kort is, daar de goedkeuringsprocedures 
veel te lang zouden zijn en het doelmatige 
gebruik van middelen onmogelijk zouden 
maken; wijst erop dat een looptijd van 
zeven jaar in het verleden zijn nut heeft 
bewezen en dat hij in geen geval korter 
moet zijn; wijst erop dat met een meerjarig 
financieel kader (MFK) met een looptijd 
van zeven jaar of zelfs meer de 
doelmatigheid gewaarborgd zou zijn;

Or. en

Amendement 81
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Maurice Ponga

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 

Ontwerpadvies Amendement

14. constateert dat een looptijd van vijf jaar 
te kort is, daar de goedkeuringsprocedures 
veel te lang zouden zijn en het doelmatige 
gebruik van middelen onmogelijk zouden 
maken; wijst erop dat een looptijd van 
zeven jaar in het verleden zijn nut heeft 
bewezen en dat hij in geen geval korter 
moet zijn; wijst erop dat via een looptijd 
van zeven jaar eveneens het verband met 
de strategie Europa 2020 duidelijk zou 
zijn;

14. constateert dat een looptijd van vijf jaar 
te kort is, daar de goedkeuringsprocedures 
veel te lang zouden zijn en het doelmatige 
gebruik van middelen onmogelijk zouden 
maken; wijst erop dat een looptijd van 
zeven jaar in het verleden zijn nut heeft 
bewezen en dat hij in geen geval korter 
moet zijn; wijst erop dat via een looptijd 
van zeven jaar eveneens het verband met 
de strategie Europa 2020 duidelijk zou 
zijn; wijst erop dat het verstandig zou zijn 
om daarna te bekijken of een 
tienjarenmodel (5 jaar plus 5 jaar) kan 
worden ontwikkeld waarmee het mogelijk 
zou worden om niet alleen de financiële 
prioriteiten af te stemmen op de 
zittingsperiode van het Parlement en de 
ambtstermijn van de Commissie maar 
daarnaast ook te beschikken over een 
visie en een beleidsstrategie voor tien 
jaar;
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Or. fr

Amendement 82
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Maurice Ponga

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 

Ontwerpadvies Amendement

15. wijst erop dat de gezamenlijke 
financiering en de regels n+2 resp. n+3 
moeten worden gehandhaafd, en dat 
eventueel de soepelheid kan worden 
opgevoerd met het oog op buitengewone 
omstandigheden die zich in de loop van de 
komende programmaperiode naar 
verwachting zullen voordoen; dringt erop 
aan dat niet uitgegeven middelen ter 
beschikking worden gesteld aan andere 
regio’s en niet terugvloeien naar de 
lidstaten;

15. wijst erop dat de gezamenlijke 
financiering en de regels n+2 resp. n+3 
moeten worden gehandhaafd (met
uitzondering van het eerste 
programmajaar); dringt erop aan dat niet 
uitgegeven middelen ter beschikking 
worden gesteld aan andere regio’s en niet 
terugvloeien naar de lidstaten;

Or. fr

Amendement 83
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 

Ontwerpadvies Amendement

15. wijst erop dat de gezamenlijke 
financiering en de regels n+2 resp. n+3 
moeten worden gehandhaafd, en dat 
eventueel de soepelheid kan worden 
opgevoerd met het oog op buitengewone 
omstandigheden die zich in de loop van de 
komende programmaperiode naar 
verwachting zullen voordoen; vraagt dat 
de niet-bestede fondsen beschikbaar 
komen voor andere regio’s en niet worden 
teruggesluisd naar de lidstaten;

15. wijst erop dat de gezamenlijke 
financiering en de regels n+2 resp. n+3 
moeten worden gehandhaafd, en dat 
eventueel de soepelheid kan worden 
opgevoerd met het oog op buitengewone 
omstandigheden die zich in de loop van de 
komende programmaperiode naar 
verwachting zullen voordoen;
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Or. ro

Amendement 84
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 

Ontwerpadvies Amendement

15. wijst erop dat de gezamenlijke 
financiering en de regels n+2 resp. n+3 
moeten worden gehandhaafd, en dat 
eventueel de soepelheid kan worden 
opgevoerd met het oog op buitengewone 
omstandigheden die zich in de loop van de 
komende programmaperiode naar 
verwachting zullen voordoen; dringt erop 
aan dat niet uitgegeven middelen ter 
beschikking worden gesteld aan andere 
regio’s en niet terugvloeien naar de 
lidstaten;

15. wijst erop dat de gezamenlijke 
financiering en de regels n+2 resp. n+3 
moeten worden gehandhaafd (met
uitzondering van het eerste 
programmajaar), en dat eventueel de 
soepelheid kan worden opgevoerd met het 
oog op buitengewone omstandigheden; 
dringt erop aan dat niet uitgegeven 
middelen ter beschikking worden gesteld 
aan andere regio’s en niet terugvloeien
naar de lidstaten;

Or. fr

Amendement 85
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 

Ontwerpadvies Amendement

15. wijst erop dat de gezamenlijke 
financiering en de regels n+2 resp. n+3 
moeten worden gehandhaafd, en dat 
eventueel de soepelheid kan worden 
opgevoerd met het oog op buitengewone 
omstandigheden die zich in de loop van de 
komende programmaperiode naar 
verwachting zullen voordoen; dringt erop 
aan dat niet uitgegeven middelen ter 
beschikking worden gesteld aan andere 
regio’s en niet terugvloeien naar de 

15. wijst erop dat de gezamenlijke 
financiering en de regels n+2 resp. n+3 
moeten worden gehandhaafd, en dat 
eventueel de soepelheid kan worden 
opgevoerd met het oog op buitengewone 
omstandigheden die zich in de loop van de 
komende programmaperiode naar 
verwachting zullen voordoen; dringt erop 
aan dat niet toegewezen middelen op grond 
van die regels in de begroting voor 
cohesie bestemd blijven en niet 
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lidstaten; terugvloeien naar de lidstaten;

Or. es

Amendement 86
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 

Ontwerpadvies Amendement

15. wijst erop dat de gezamenlijke 
financiering en de regels n+2 resp. n+3 
moeten worden gehandhaafd, en dat 
eventueel de soepelheid kan worden 
opgevoerd met het oog op buitengewone 
omstandigheden die zich in de loop van de 
komende programmaperiode naar 
verwachting zullen voordoen; dringt erop 
aan dat niet uitgegeven middelen ter 
beschikking worden gesteld aan andere 
regio’s en niet terugvloeien naar de 
lidstaten;

15. wijst erop dat de gezamenlijke 
financiering en de regels n+2 resp. n+3 
moeten worden gehandhaafd, en dat 
eventueel de soepelheid kan worden 
opgevoerd met het oog op buitengewone 
omstandigheden die zich in de loop van de 
komende programmaperiode naar 
verwachting zullen voordoen; is van 
mening dat het medefinancieringsniveau 
van de komende programmaperiode over 
het geheel genomen ongeveer even hoog 
moet zijn als dat van de huidige periode; 
dringt erop aan dat niet uitgegeven 
middelen ter beschikking worden gesteld 
aan andere regio’s en niet terugvloeien 
naar de lidstaten;

Or. fr

Amendement 87
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 

Ontwerpadvies Amendement

15. wijst erop dat de gezamenlijke 
financiering en de regels n+2 resp. n+3 
moeten worden gehandhaafd, en dat 
eventueel de soepelheid kan worden 
opgevoerd met het oog op buitengewone 

15. wijst erop dat de gezamenlijke 
financiering en de regels n+2 resp. n+3 
moeten worden gehandhaafd, en dat 
eventueel de soepelheid kan worden 
opgevoerd met het oog op buitengewone 
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omstandigheden die zich in de loop van de 
komende programmaperiode naar 
verwachting zullen voordoen; dringt erop 
aan dat niet uitgegeven middelen ter 
beschikking worden gesteld aan andere 
regio’s en niet terugvloeien naar de 
lidstaten;

omstandigheden die zich in de loop van de 
komende programmaperiode naar 
verwachting zullen voordoen; dringt erop 
aan dat niet uitgegeven middelen ter 
beschikking worden gesteld aan andere 
regio’s en niet terugvloeien naar de 
lidstaten, na rekening te hebben gehouden 
met de problemen bij de opneming van 
communautaire kredieten wegens 
financiële moeilijkheden in de lidstaten;

Or. el

Amendement 88
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 

Ontwerpadvies Amendement

15. wijst erop dat de gezamenlijke 
financiering en de regels n+2 resp. n+3 
moeten worden gehandhaafd, en dat 
eventueel de soepelheid kan worden 
opgevoerd met het oog op buitengewone 
omstandigheden die zich in de loop van de 
komende programmaperiode naar 
verwachting zullen voordoen; dringt erop 
aan dat niet uitgegeven middelen ter 
beschikking worden gesteld aan andere
regio’s en niet terugvloeien naar de 
lidstaten;

15. wijst erop dat de gezamenlijke 
financiering en de regels n+2 resp. n+3 
moeten worden gehandhaafd, en dat 
eventueel de soepelheid kan worden 
opgevoerd met het oog op buitengewone 
omstandigheden die zich in de loop van de 
komende programmaperiode naar 
verwachting zullen voordoen; dringt erop 
aan dat niet uitgegeven middelen ter 
beschikking worden gesteld aan de regio’s 
van de lidstaat in kwestie;

Or. en

Amendement 89
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 
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Ontwerpadvies Amendement

15. wijst erop dat de gezamenlijke 
financiering en de regels n+2 resp. n+3 
moeten worden gehandhaafd, en dat 
eventueel de soepelheid kan worden 
opgevoerd met het oog op buitengewone 
omstandigheden die zich in de loop van de 
komende programmaperiode naar 
verwachting zullen voordoen; dringt erop 
aan dat niet uitgegeven middelen ter 
beschikking worden gesteld aan andere 
regio’s en niet terugvloeien naar de 
lidstaten;

15. wijst erop dat de gezamenlijke 
financiering en de regels n+2 resp. n+3 
moeten worden gehandhaafd, en dat 
eventueel de soepelheid kan worden 
opgevoerd met het oog op buitengewone 
omstandigheden die zich in de loop van de 
komende programmaperiode naar 
verwachting zullen voordoen; verzoekt om 
een debat over de mogelijkheden om niet 
uitgegeven middelen ter beschikking te 
stellen aan andere regio’s en niet terug te 
laten vloeien naar de lidstaten;

Or. en

Amendement 90
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

15 bis. verzoekt om een voorstel voor 
striktere financiële sancties voor lidstaten 
die niet voldoen aan de stabiliteitscriteria 
en overweegt daarbij meer automatische 
werking;

Or. en

Amendement 91
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 

Ontwerpadvies Amendement

16. wijst erop dat middelen uit fondsen die 
in het kader van het cohesiebeleid buiten 

16. wijst erop dat middelen uit fondsen die 
in het kader van het cohesiebeleid buiten 
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werking worden gesteld niet als instrument 
voor sancties in het kader van het 
stabiliteits- en groeipact mogen worden 
ingezet; dit zou voor de regio’s in kwestie, 
de lidstaten en de EU contraproductief zijn;

werking worden gesteld niet als instrument 
voor sancties in het kader van het 
stabiliteits- en groeipact mogen worden 
ingezet; dit zou voor de regio’s in kwestie, 
de lidstaten en de EU contraproductief zijn;
wijst op het feit dat met dergelijke 
maatregelen sprake zou zijn van ongelijke 
behandeling van lidstaten en regio's 
aangezien de armste er het meest door 
getroffen zouden worden;

Or. en

Amendement 92
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 

Ontwerpadvies Amendement

16. wijst erop dat middelen uit fondsen die 
in het kader van het cohesiebeleid buiten 
werking worden gesteld niet als instrument 
voor sancties in het kader van het 
stabiliteits- en groeipact mogen worden 
ingezet; dit zou voor de regio’s in kwestie, 
de lidstaten en de EU contraproductief zijn;

16. wijst erop dat middelen uit fondsen die 
in het kader van het cohesiebeleid buiten 
werking worden gesteld niet als instrument 
voor sancties in het kader van het 
stabiliteits- en groeipact mogen worden 
ingezet; dit zou voor de regio’s in kwestie, 
de lidstaten en de EU contraproductief zijn
en zelfs in strijd zijn met de in het Verdrag 
opgenomen waarde van Europese 
solidariteit;

Or. pt

Amendement 93
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 

Ontwerpadvies Amendement

16. wijst erop dat middelen uit fondsen die 
in het kader van het cohesiebeleid buiten 

16. wijst erop dat middelen uit fondsen die 
in het kader van het cohesiebeleid buiten 
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werking worden gesteld niet als instrument 
voor sancties in het kader van het 
stabiliteits- en groeipact mogen worden 
ingezet; dit zou voor de regio’s in kwestie, 
de lidstaten en de EU contraproductief 
zijn;

werking worden gesteld niet als instrument 
voor sancties in het kader van het 
stabiliteits- en groeipact mogen worden 
ingezet; dit zou voor de regio’s in kwestie 
contraproductief zijn;

Or. en

Amendement 94
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 

Ontwerpadvies Amendement

16. wijst erop dat middelen uit fondsen die 
in het kader van het cohesiebeleid buiten 
werking worden gesteld niet als instrument 
voor sancties in het kader van het 
stabiliteits- en groeipact mogen worden 
ingezet; dit zou voor de regio’s in kwestie, 
de lidstaten en de EU contraproductief zijn;

16. wijst erop dat middelen uit fondsen die 
in het kader van het cohesiebeleid buiten 
werking worden gesteld niet als instrument 
voor sancties in het kader van het 
stabiliteits- en groeipact zouden moeten
worden ingezet; dit zou voor de regio’s in 
kwestie, de lidstaten en de EU 
contraproductief zijn;

Or. en

Amendement 95
Danuta Maria Hübner

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

16 bis. wijst op het feit dat qua werking 
elke voorwaarde beperkt dient te worden 
tot cohesiebeleidsmaatregelen en -
instrumenten en er in geen geval een 
verband mag worden gelegd met de 
naleving van andere instrumenten zoals 
het stabiliteits- en groeipact;
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Or. en

Amendement 96
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

16 bis. onderkent dat onregelmatigheden 
bij de inzet van de structuurfondsen 
meestal en in het bijzonder voorkomen in 
lidstaten die de stabiliteitscriteria 
herhaaldelijk en in ernstige mate
schenden;

Or. en

Amendement 97
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

16 ter. verzoekt ten aanzien van de 
lidstaten waar schending van de 
stabiliteitscriteria samengaat met 
veelvuldige onregelmatigheden in het 
gebruik van de structuurfondsen om een 
voorstel voor regelgeving met 
automatische werking die deze landen 
onder intensief Europees financieel en 
beheerstechnisch toezicht en sturing 
plaatst ten aanzien van de inzet van de 
Europese structuurfondsen;

Or. en
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Amendement 98
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 

Ontwerpadvies Amendement

17. wijst op de hoge Europese meerwaarde 
van de resultaten van het cohesiebeleid op 
het gebied van solidariteit; wijst erop dat 
solidariteit geen eenrichtingsverkeer is en 
benadrukt derhalve dat het cohesiebeleid 
open moet staan voor alle regio’s van de 
EU;

17. wijst op de hoge Europese meerwaarde 
van de resultaten van het cohesiebeleid op 
het gebied van solidariteit; wijst erop dat 
solidariteit geen eenrichtingsverkeer is en 
dat hoewel teneinde de verschillen te 
verkleinen de inspanningen met name 
gericht dienen te blijven op de meest 
achtergestelde regio's, het cohesiebeleid 
open moet staan voor alle regio’s van de 
EU;

Or. en

Amendement 99
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 

Ontwerpadvies Amendement

17. wijst op de hoge Europese meerwaarde 
van de resultaten van het cohesiebeleid op 
het gebied van solidariteit; wijst erop dat 
solidariteit geen eenrichtingsverkeer is en 
benadrukt derhalve dat het cohesiebeleid 
open moet staan voor alle regio’s van de 
EU;

17. wijst op de hoge Europese meerwaarde 
van de resultaten van het cohesiebeleid op 
het gebied van solidariteit; wijst erop dat 
solidariteit geen eenrichtingsverkeer is en 
benadrukt derhalve dat het cohesiebeleid 
open moet staan voor alle regio’s van de 
EU, rekening houdende met de specifieke 
kenmerken van eilandgebieden, 
berggebieden en dunbevolkte gebieden;

Or. es
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Amendement 100
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 18 

Ontwerpadvies Amendement

18. is van mening dat aldus niet alleen de 
regio’s gestimuleerd worden, maar dat de 
EU daarenboven in de regio’s ook beter 
zichtbaar wordt, en wijst erop dat dit via 
betere PR-acties in de lidstaten nog 
duidelijker kan worden aangetoond;

Schrappen

Or. en

Amendement 101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 18 

Ontwerpadvies Amendement

18. is van mening dat aldus niet alleen de 
regio’s gestimuleerd worden, maar dat de 
EU daarenboven in de regio’s ook beter 
zichtbaar wordt, en wijst erop dat dit via 
betere PR-acties in de lidstaten nog 
duidelijker kan worden aangetoond;

18. is van mening dat aldus niet alleen de 
regio’s gestimuleerd worden, maar dat de 
EU daarenboven in de regio’s ook beter 
zichtbaar wordt, en wijst erop dat via een 
betere communicatie door alle 
betrokkenen – Europese instellingen, 
lidstaten en lokale besturen – de 
meerwaarde van het Europees optreden 
nog duidelijker kan worden aangetoond;

Or. fr

Amendement 102
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 19 
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Ontwerpadvies Amendement

19. wijst er met klem op dat het 
cohesiebeleid het enige Europese beleid is
dat in het kader van de strategie Europa 
2020 "intelligent", "milieuvriendelijk" en
"op integratie gericht" kan zijn; wijst erop 
dat hieruit andermaal duidelijk de 
betekenis van het cohesiebeleid als geheel 
blijkt, en wijst versplintering in een aantal 
begrotingslijnen af.

19. wijst er met klem op dat het 
cohesiebeleid dat zowel "intelligent" als 
"milieuvriendelijk" is, cruciaal kan zijn 
voor het behalen van de doelstellingen 
van de strategie Europa 2020, 
niettegenstaande het feit dat het 
cohesiebeleid er in geen geval als enige 
voor zorgen kan dat deze gehaald worden 
en alle beleidsvormen stuk voor stuk hun 
steentje zullen moeten bijdragen; wijst 
erop dat hieruit andermaal duidelijk de 
betekenis van het cohesiebeleid als geheel 
blijkt, en wijst versplintering in een aantal 
begrotingslijnen af.

Or. en

Amendement 103
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 19 – streepje 1 (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

19 bis. raadt de lokale en regionale 
overheden in de lidstaten aan 
partnerschappen voor innovatie op lokaal 
en regionaal niveau te stimuleren door 
het ondersteunen van de onderzoeks- en 
innovatiecapaciteit van kleine en 
middelgrote ondernemingen, met het oog 
op het behalen van de doelstellingen van 
de strategie;

Or. ro


