
AM\859151NL.doc PE460.648v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie regionale ontwikkeling

2010/2160(INI)

3.3.2011

AMENDEMENTEN
1 - 36

Ontwerpverslag
Georgios Stavrakakis
(PE458.534v01-00)

inzake de bestaande situatie met betrekking tot het EFRO en andere 
structuurfondsen en de synergievoordelen die kunnen worden bereikt door deze 
beter op elkaar af te stemmen
(2010/2160(INI))



PE460.648v01-00 2/22 AM\859151NL.doc

NL

AM_Com_NonLegReport



AM\859151NL.doc 3/22 PE460.648v01-00

NL

Amendement 1
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging J 

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat een op lokale 
ontwikkeling gebaseerde aanpak 
aanmerkelijk kan bijdragen aan de 
efficiëntie en effectiviteit van het 
cohesiebeleid, terwijl er daarentegen in de 
ontwikkeling van stedelijke en
plattelandsgebieden een onbalans zou 
kunnen ontstaan wanneer binnen het 
cohesiebeleid uitsluitend de nadruk werd 
gelegd op stedelijke vraagstukken en de 
rol van steden,

J. overwegende dat een op lokale 
ontwikkeling gebaseerde aanpak 
aanmerkelijk kan bijdragen aan de 
efficiëntie en effectiviteit van het 
cohesiebeleid en dat het cohesiebeleid het 
centrale instrument blijft om het hoofd te 
bieden aan de specifieke uitdagingen in 
stedelijke gebieden, waarvan de 
ontwikkeling in verband moet worden 
gebracht met die van plattelands- en peri-
urbane gebieden door synergieën tussen 
structuurfondsen en het ELFPO, in het 
bijzonder binnen het gemeenschappelijk 
strategisch kader,

Or. fr

Amendement 2
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Overweging J 

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat een op lokale 
ontwikkeling gebaseerde aanpak 
aanmerkelijk kan bijdragen aan de 
efficiëntie en effectiviteit van het 
cohesiebeleid, terwijl er daarentegen in de 
ontwikkeling van stedelijke en 
plattelandsgebieden een onbalans zou 
kunnen ontstaan wanneer binnen het 
cohesiebeleid uitsluitend de nadruk werd 
gelegd op stedelijke vraagstukken en de 
rol van steden,

J. overwegende dat een op lokale 
ontwikkeling gebaseerde aanpak 
aanmerkelijk kan bijdragen aan de 
efficiëntie en effectiviteit van het 
cohesiebeleid, terwijl een sterke stedelijke 
dimensie binnen het cohesiebeleid op 
grond van bredere functionele gebieden 
samen moet gaan met evenwichtige 
voorwaarden voor een synergetische 
ontwikkeling van zowel stedelijke als 
plattelandsgebieden,
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Or. en

Amendement 3
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Overweging P bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

P bis. overwegende dat de Raad in zijn 
conclusies van 21 februari 2011 
betreffende het vijfde verslag over de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang aan de Commissie verzoekt 
om de mogelijke instelling van 
multifonds-programma’s te overwegen,

Or. fr

Amendement 4
Elie Hoarau

Ontwerpresolutie
Overweging P bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

P bis. overwegende dat bepaalde regio’s 
van de Europese Unie grenzen aan derde 
landen die gelden ontvangen uit het 
Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), en 
dat financieringssynergieën van bepaalde 
projecten in het bijzonder onder de 
aandacht moeten worden gebracht om het 
ontwikkelingspotentieel van Europese 
regio’s die aan deze kenmerken voldoen, 
te kunnen vergroten,

Or. fr



AM\859151NL.doc 5/22 PE460.648v01-00

NL

Amendement 5
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. dringt erop aan één strategisch kader 
voor te stellen om een gezamenlijke 
aanpak te garanderen en te profiteren van 
synergieën tussen alle maatregelen die ter 
plaatse bijdragen aan de verwezenlijking 
van de doelstellingen van het cohesiebeleid 
die zijn vastgelegd in de Verdragen en die 
worden gefinancierd uit het EFRO, het 
Cohesiefonds, het ESF, het ELFPO en het 
EVF;

1. dringt erop aan, al voor de volgende 
financiële periode na 2013, één strategisch 
kader voor te stellen om een gezamenlijke 
aanpak te garanderen en te profiteren van 
synergieën tussen alle maatregelen die ter 
plaatse bijdragen aan de verwezenlijking 
van de doelstellingen van het cohesiebeleid 
die zijn vastgelegd in de Verdragen en die 
worden gefinancierd uit het EFRO, het 
Cohesiefonds, het ESF, het ELFPO en het 
EVF;

Or. pt

Amendement 6
Elie Hoarau

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. dringt erop aan één strategisch kader 
voor te stellen om een gezamenlijke 
aanpak te garanderen en te profiteren van 
synergieën tussen alle maatregelen die ter 
plaatse bijdragen aan de verwezenlijking 
van de doelstellingen van het cohesiebeleid 
die zijn vastgelegd in de Verdragen en die 
worden gefinancierd uit het EFRO, het 
Cohesiefonds, het ESF, het ELFPO en het 
EVF;

1. dringt erop aan één strategisch kader 
voor te stellen om een gezamenlijke 
aanpak te garanderen en te profiteren van 
synergieën tussen alle maatregelen die ter 
plaatse bijdragen aan de verwezenlijking 
van de doelstellingen van het cohesiebeleid 
die zijn vastgelegd in de Verdragen en die 
worden gefinancierd uit het EFRO, het 
Cohesiefonds, het ESF, het ELFPO, het 
EVF en het EOF;

Or. fr
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Amendement 7
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. is verheugd over het voorstel in de 
begrotingsevaluatie dat de Commissie een 
gemeenschappelijk strategisch kader 
vaststelt met het oog op een sterkere 
integratie van EU-beleidsmaatregelen voor 
de uitvoering van de Europa 2020-
strategie; wijst er evenwel op dat een 
grotere synergie tussen acties die worden 
gefinancierd uit de bovengenoemde vijf 
fondsen binnen een gemeenschappelijk 
strategisch kader niet alleen van cruciaal 
belang zijn voor het verwezenlijken van de 
Europa 2020-doelstellingen, maar ook en 
vooral voor het verwezenlijken van de 
cohesiedoelstellingen die zijn vastgelegd in 
het Verdrag;

2. is verheugd over het voorstel dat vervat 
is in de mededeling over de
begrotingsevaluatie dat de Commissie een 
gemeenschappelijk strategisch kader 
vaststelt met het oog op een sterkere 
integratie van EU-beleidsmaatregelen voor 
de uitvoering van de Europa 2020-
strategie; doet in dat verband een oproep 
om synergieën te bevorderen tussen de 
financieringswijzen van de 
kerninitiatieven van de Europa 2020-
strategie; wijst er evenwel op dat een 
grotere synergie tussen acties die worden 
gefinancierd uit de bovengenoemde vijf 
fondsen binnen een gemeenschappelijk 
strategisch kader niet alleen van cruciaal 
belang zijn voor het verwezenlijken van de 
Europa 2020-doelstellingen, maar ook en 
vooral voor het verwezenlijken van de 
cohesiedoelstellingen die zijn vastgelegd in 
het Verdrag;

Or. pt

Amendement 8
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is verheugd over het door de 
Commissie opgestelde voorstel over 
partnerschapscontracten voor 
ontwikkeling en investering om de 
coördinatie tussen communautaire 
fondsen en nationale financieringen voor 
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de doelstellingen en programma’s te 
verbeteren; benadrukt de noodzaak de 
lokale en regionale overheden te 
betrekken bij de opstelling en uitvoering 
van deze contracten; roept op tot 
afstemming tussen deze contracten en de 
nationale beleidshervormingen per 
bedrijfstak die territoriale gevolgen 
hebben (o.a. vervoer en infrastructuur 
van R&D);

Or. fr

Amendement 9
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van mening dat het Cohesiefonds 
geleidelijk moet verdwijnen en op termijn 
moet worden opgenomen in het EFRO 
voor convergentieregio’s, met behoud van 
investeringsprioriteiten in sectoren van 
duurzame ontwikkeling;

Or. fr

Amendement 10
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat de uitgaven op het 
gebied van cohesiebeleid moeten worden 
gerationaliseerd door de versnippering van 
financieringsinstrumenten en -kanalen te 
verminderen, en verwelkomt het voorstel 
van de Commissie betere prioriteiten te 

4. is van mening dat de uitgaven op het 
gebied van cohesiebeleid moeten worden 
gerationaliseerd door de versnippering van 
financieringsinstrumenten en -kanalen te 
verminderen, en verwelkomt het voorstel 
van de Commissie betere prioriteiten te 
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stellen voor EU- en nationale middelen en 
deze te concentreren rond een aantal 
thematische prioriteiten om een betere 
onderlinge afstemming tussen de fondsen 
te waarborgen, met ruimte om de 
strategische aard van dit beleid te 
versterken; benadrukt echter dat de 
nationale, regionale en lokale overheden 
voldoende flexibiliteit moeten behouden 
om prioriteiten aan te passen aan hun 
specifieke ontwikkelingsbehoeften;

stellen voor EU- en nationale middelen en 
deze thematisch te concentreren, zonder 
echter afbreuk te doen aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie, om een betere 
onderlinge afstemming tussen de fondsen 
te waarborgen, met ruimte om de 
strategische aard van dit beleid te 
versterken; benadrukt echter dat de 
nationale, regionale en lokale overheden 
voldoende flexibiliteit moeten behouden 
om prioriteiten aan te passen aan hun 
specifieke ontwikkelingsbehoeften;

Or. fr

Amendement 11
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat de uitgaven op het 
gebied van cohesiebeleid moeten worden 
gerationaliseerd door de versnippering van 
financieringsinstrumenten en -kanalen te 
verminderen, en verwelkomt het voorstel 
van de Commissie betere prioriteiten te 
stellen voor EU- en nationale middelen en 
deze te concentreren rond een aantal 
thematische prioriteiten om een betere 
onderlinge afstemming tussen de fondsen 
te waarborgen, met ruimte om de 
strategische aard van dit beleid te 
versterken; benadrukt echter dat de 
nationale, regionale en lokale overheden 
voldoende flexibiliteit moeten behouden 
om prioriteiten aan te passen aan hun 
specifieke ontwikkelingsbehoeften;

4. is van mening dat de uitgaven op het 
gebied van cohesiebeleid moeten worden 
gerationaliseerd door de versnippering van 
financieringsinstrumenten en -kanalen te 
verminderen en een grotere 
complementariteit tussen de verschillende 
financieringsinstrumenten te bevorderen;
verwelkomt het voorstel van de Commissie 
betere prioriteiten te stellen voor EU- en 
nationale middelen en deze te concentreren 
rond een aantal thematische prioriteiten om 
een betere onderlinge afstemming tussen 
de fondsen te waarborgen, met ruimte om 
de strategische aard van dit beleid te 
versterken; benadrukt echter dat de 
nationale, regionale en lokale overheden 
voldoende flexibiliteit moeten behouden 
om prioriteiten aan te passen aan hun 
specifieke ontwikkelingsbehoeften;

Or. pt
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Amendement 12
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. roept in herinnering dat een van de 
hoofdredenen waarom het EFRO en de 
andere structuurfondsen moeite hebben 
gehad om geld effectief te verdelen naar 
projecten met een grotere kans om 
economische ontwikkeling en 
werkgelegenheid te genereren een 
buitensporige nadruk op 
absorptiecapaciteit was in plaats van op 
resultaten;

Or. en

Amendement 13
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. dringt erop aan dat het Europees 
Sociaal Fonds binnen het kader moet 
blijven van de verordening inzake 
algemene bepalingen voor de fondsen 
overeenkomstig het cohesiebeleid, maar 
zijn eigen regels nodig heeft;

Or. fr

Amendement 14
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) 



PE460.648v01-00 10/22 AM\859151NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. merkt op dat een ongerichte en 
ongecoördineerde benadering uiteindelijk 
kan leiden tot financiering van een zeer 
brede en ongelijksoortige verzameling van 
projecten, zonder daarbij per se prioriteit 
te geven aan investeringen met het 
grootste effect op het 
concurrentievermogen en de economische 
ontwikkeling in de regio’s;

Or. en

Amendement 15
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van mening dat samenwerking 
nodig is op elk territoriaal niveau tussen 
de overheidsinstellingen die de 
verschillende fondsen (EFRO, ESF, 
Cohesiefonds, ELFPO, EVF) beheren, via 
de oprichting van multifondscomités voor 
selectie en controle van projecten, om de 
financiering van projecten te 
rationaliseren, het gebruik van gelden te 
optimaliseren en de administratieve druk 
te verminderen;

Or. fr

Amendement 16
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 
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Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de coördinatie verder 
versterkt moet worden, niet alleen tussen 
cohesiebeleidsinstrumenten op zich (het 
EFRO, het ESF en het Cohesiefonds) maar 
ook tussen de maatregelen die vanuit deze 
instrumenten worden gefinancierd en 
activiteiten die worden uitgevoerd in het 
kader van TEN's, het zevende 
kaderprogramma en het CIP;

7. benadrukt dat de coördinatie verder 
versterkt moet worden, niet alleen tussen 
cohesiebeleidsinstrumenten op zich (het 
EFRO, het ESF en het Cohesiefonds) maar 
ook tussen de maatregelen die vanuit deze 
instrumenten worden gefinancierd en 
activiteiten die worden uitgevoerd in het 
kader van TEN's, het zevende 
kaderprogramma en het CIP, omdat 
hiermee synergieën kunnen worden 
bereikt met de instrumenten van het 
extern EU–beleid zoals het EOF, het 
Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument (ENPI) of het 
Financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking (IOS);

Or. fr

Amendement 17
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de coördinatie verder 
versterkt moet worden, niet alleen tussen 
cohesiebeleidsinstrumenten op zich (het 
EFRO, het ESF en het Cohesiefonds) maar 
ook tussen de maatregelen die vanuit deze 
instrumenten worden gefinancierd en 
activiteiten die worden uitgevoerd in het 
kader van TEN's, het zevende 
kaderprogramma en het CIP;

7. benadrukt dat de coördinatie verder 
versterkt moet worden, niet alleen tussen 
cohesiebeleidsinstrumenten op zich (het 
EFRO, het ESF en het Cohesiefonds), in 
het bijzonder door invoering van 
multifonds-programma’s, maar ook tussen 
de maatregelen die vanuit deze 
instrumenten worden gefinancierd en 
activiteiten die worden uitgevoerd in het 
kader van TEN's, het zevende 
kaderprogramma en het CIP;

Or. fr
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Amendement 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is van oordeel dat synergieën 
relevant kunnen zijn binnen de 
doelstelling van territoriale samenwerking 
tussen het EFRO en de pretoetredings- en 
nabuurschapsinstrumenten, in het kader 
van grensoverschrijdende projecten;

Or. fr

Amendement 19
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat deze wederzijdse 
versterking en coördinatie van EU-
beleidsinstrumenten zonder twijfel kan 
waarborgen dat de best mogelijke 
resultaten uit de EU-begroting worden 
gehaald;

8. is van mening dat deze wederzijdse 
versterking en coördinatie van EU-
beleidsinstrumenten zonder twijfel kan 
waarborgen dat de best mogelijke 
resultaten uit de EU-begroting worden 
gehaald; doet een oproep om initiatieven 
te ontwikkelen op het gebied van 
financieringstechnieken, zoals de door de 
EIB gefinancierde instrumenten, en om 
daar vaker een beroep op te doen;

Or. pt

Amendement 20
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 
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Ontwerpresolutie Amendement

9. vestigt er evenwel de aandacht op dat 
veel lidstaten problemen ondervinden bij 
het coördineren van de verschillende 
fondsen en kennelijk hun bezorgdheid 
hebben geuit over het gebrek aan synergie 
en in sommige gevallen zelfs over 
overlapping tussen fondsen; onderstreept in 
dit verband dat de ingewikkelde 
beheersvoorschriften van de fondsen een 
grote institutionele capaciteit vergen om 
obstakels te overwinnen en de 
tenuitvoerlegging ervan naar tevredenheid 
te coördineren;

9. vestigt er evenwel de aandacht op dat 
veel lidstaten problemen ondervinden bij 
het coördineren van de verschillende 
fondsen en kennelijk hun bezorgdheid 
hebben geuit over het gebrek aan synergie 
en in sommige gevallen zelfs over 
overlapping tussen fondsen; onderstreept in 
dit verband dat de ingewikkelde 
beheersvoorschriften van de fondsen een 
grote institutionele capaciteit vergen om 
obstakels te overwinnen en de 
tenuitvoerlegging ervan naar tevredenheid 
te coördineren; benadrukt het belang van 
cofinanciering en van de noodzakelijke 
vereenvoudiging van de 
cofinancieringsregels om de synergieën 
tussen de structuurfondsen te kunnen 
versterken;

Or. pt

Amendement 21
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. vestigt er evenwel de aandacht op dat 
veel lidstaten problemen ondervinden bij 
het coördineren van de verschillende 
fondsen en kennelijk hun bezorgdheid 
hebben geuit over het gebrek aan synergie 
en in sommige gevallen zelfs over 
overlapping tussen fondsen; onderstreept in 
dit verband dat de ingewikkelde 
beheersvoorschriften van de fondsen een 
grote institutionele capaciteit vergen om 
obstakels te overwinnen en de 
tenuitvoerlegging ervan naar tevredenheid 
te coördineren;

9. vestigt er evenwel de aandacht op dat 
veel lidstaten problemen ondervinden bij 
het coördineren van de verschillende 
fondsen en kennelijk hun bezorgdheid 
hebben geuit over het gebrek aan synergie 
en in sommige gevallen zelfs over 
overlapping tussen fondsen; onderstreept in 
dit verband dat de ingewikkelde 
beheersvoorschriften van de fondsen een te
grote institutionele capaciteit vergen om 
obstakels te overwinnen en de 
tenuitvoerlegging ervan naar tevredenheid 
te coördineren;
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Or. fr

Amendement 22
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt om verduidelijking van de 
territoriale reikwijdte en harmonisatie van 
de subsidiabiliteitsregels tussen het EFRO 
en het ELFPO in plattelands- en peri-
urbane gebieden, om onnodige 
overlapping tussen deze twee fondsen te 
voorkomen; dringt aan op de noodzaak 
van nauwe samenwerking voor selectie en 
controle van de door deze twee fondsen 
gefinancierde projecten in een bepaald 
gebied;

Or. fr

Amendement 23
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is in deze context van mening dat de 
fondsen door een samenvoeging van het 
ESF en het globaliseringsfonds 
eenvoudiger kunnen worden beheerd en 
dat door de samenvoeging met name de 
synergie zal worden verbeterd;

Or. de
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Amendement 24
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van oordeel dat gemeenschappelijke 
regels voor het beheer, de subsidiabiliteit, 
de controle en de verslaglegging van 
projecten die worden gefinancierd uit het 
EFRO, het ESF, het Cohesiefonds, het 
ELFPO en het EVF (met name wat betreft 
maatregelen ter ondersteuning van de 
economische diversificatie van plattelands-
en visserijgebieden) niet alleen van groot 
belang zouden zijn voor het verbeteren en 
vergemakkelijken van een doeltreffende 
tenuitvoerlegging van cohesieprogramma's, 
maar ook een cruciale bijdrage zouden 
leveren aan de 
vereenvoudigingsinspanningen; is 
bovendien van oordeel dat hierdoor zowel 
het gebruik van fondsen door begunstigden 
als het beheer van fondsen door nationale 
overheden eenvoudiger zou worden, 
waardoor het risico van fouten wordt 
beperkt, terwijl naar behoefte 
gedifferentieerd zou kunnen worden om de 
specifieke kenmerken van beleid, 
instrumenten en begunstigden te 
weerspiegelen, en tevens de deelname van 
kleinere belanghebbende partijen aan 
cohesieprogramma's wordt 
vergemakkelijkt, evenals benutting van de 
beschikbare middelen;

10. is van oordeel dat gemeenschappelijke 
regels voor het beheer, de subsidiabiliteit, 
de controle en de verslaglegging van 
projecten die worden gefinancierd uit het 
EFRO, het ESF, het Cohesiefonds, het 
ELFPO en het EVF (met name wat betreft 
maatregelen ter ondersteuning van de 
economische diversificatie van plattelands-
en visserijgebieden) niet alleen van groot 
belang zouden zijn voor het verbeteren en 
vergemakkelijken van een doeltreffende 
tenuitvoerlegging van cohesieprogramma's, 
maar ook een cruciale bijdrage zouden 
leveren aan de 
vereenvoudigingsinspanningen; is 
bovendien van oordeel dat hierdoor zowel 
het gebruik van fondsen door begunstigden 
als het beheer van fondsen door nationale 
overheden eenvoudiger zou worden, 
waardoor het risico van fouten wordt 
beperkt, terwijl naar behoefte 
gedifferentieerd zou kunnen worden om de 
specifieke kenmerken van beleid, 
instrumenten en begunstigden te 
weerspiegelen, en tevens de deelname van 
kleinere belanghebbende partijen aan 
cohesieprogramma's wordt 
vergemakkelijkt, evenals benutting van de 
beschikbare middelen, onder de 
voorwaarde dat deze vereenvoudiging 
gepaard gaat met voldoende financiële 
middelen voor technische bijstand;

Or. fr
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Amendement 25
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. roept de Commissie op om zowel de 
technische ondersteuning als de scholing 
voor nationale, regionale en lokale 
overheden te verbeteren om de 
capaciteiten en kennis van de regels 
inzake problemen in verband met de 
tenuitvoerlegging te vergroten;

Or. en

Amendement 26
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt tegelijkertijd dat het van 
belang is de administratieve capaciteit in 
de lidstaten te vergroten, zowel op 
regionaal en lokaal niveau als onder 
belanghebbenden, om obstakels voor 
effectieve synergieën tussen de 
structuurfondsen en andere fondsen uit de 
weg te ruimen en het doeltreffend opstellen 
en uitvoeren van beleid te ondersteunen; 
stelt met klem dat in dit verband een 
essentiële rol is weggelegd voor de 
Commissie;

12. benadrukt tegelijkertijd dat het van 
belang is de administratieve capaciteit in 
de lidstaten te vergroten, zowel op 
regionaal en lokaal niveau als onder 
belanghebbenden, door middel van 
gemakkelijke toegang tot technische 
bijstand, om obstakels voor effectieve 
synergieën tussen de structuurfondsen en 
andere fondsen uit de weg te ruimen en het 
doeltreffend opstellen en uitvoeren van 
beleid te ondersteunen; stelt met klem dat 
in dit verband een essentiële rol is 
weggelegd voor de Commissie;

Or. fr
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Amendement 27
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt dat we de Europese 
meerwaarde kunnen en moeten 
verwezenlijken door de synergie te 
verbeteren tussen de financiële 
instrumenten van het cohesiebeleid en 
door de coördinatie te vergroten tussen 
deze en andere 
financieringsinstrumenten;

Or. pt

Amendement 28
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. herinnert eraan dat eerbied voor 
het subsidiariteitsbeginsel en voor het 
beginsel van meerlagig bestuur een 
belangrijke bijdrage levert aan het 
bevorderen van de coördinatie tussen de 
verschillende besluitvormingsorganen en 
aan het versterken van synergieën tussen 
de verschillende 
financieringsinstrumenten;

Or. pt

Amendement 29
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. pleit voor een eenvoudigere en 
flexibelere opzet van het toekomstig 
cohesiebeleid dat een maximale benutting 
en efficiëntie van de fondsen in de hand 
werkt;

Or. pt

Amendement 30
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie op te onderzoeken 
op welke manieren synergieën ter plaatse 
het meest doeltreffend kunnen worden 
versterkt; stelt in dit verband voor te 
overwegen de lidstaten de mogelijkheid te 
laten al dan niet te kiezen voor één 
operationeel programma per regio dat 
verschillende fondsen omvat (EFRO, ESF, 
Cohesiefonds, ELFPO en EVF) en beheerd 
wordt door één beheersautoriteit;

13. roept de Commissie op te onderzoeken 
op welke manieren synergieën ter plaatse 
het meest doeltreffend kunnen worden 
versterkt; stelt in dit verband voor te 
overwegen de lidstaten de mogelijkheid te 
laten al dan niet te kiezen voor één 
operationeel programma per regio dat 
verschillende fondsen omvat (EFRO, ESF, 
Cohesiefonds, ELFPO en EVF) en beheerd 
wordt door één beheersautoriteit, waarbij 
in het bijzonder aandacht wordt besteed 
aan de bijdragen van de regio’s aan een 
gedecentraliseerde aanpak en aan de 
toekenning van meer autonomie en 
flexibiliteit aan de regio’s zodat ze kunnen 
deelnemen aan hun eigen strategieën en 
teneinde de regionale en lokale 
bestuursniveaus te waarderen;

Or. pt
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Amendement 31
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie op te onderzoeken 
op welke manieren synergieën ter plaatse 
het meest doeltreffend kunnen worden 
versterkt; stelt in dit verband voor te 
overwegen de lidstaten de mogelijkheid te 
laten al dan niet te kiezen voor één 
operationeel programma per regio dat 
verschillende fondsen omvat (EFRO, ESF, 
Cohesiefonds, ELFPO en EVF) en beheerd 
wordt door één beheersautoriteit;

13. roept de Commissie op te onderzoeken 
op welke manieren synergieën ter plaatse 
het meest doeltreffend kunnen worden 
versterkt; stelt in dit verband voor te 
overwegen de lidstaten de mogelijkheid te 
laten al dan niet te kiezen voor één 
operationeel programma per regio dat 
verschillende fondsen omvat (EFRO, ESF, 
Cohesiefonds, ELFPO en EVF) en beheerd 
wordt door één beheersautoriteit; stelt voor 
dat de nationale beheersautoriteiten de 
toekomstige operationele programma’s 
zoveel mogelijk aanpassen aan regionale 
en plaatselijke doelstellingen;

Or. ro

Amendement 32
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie op te onderzoeken 
op welke manieren synergieën ter plaatse 
het meest doeltreffend kunnen worden 
versterkt; stelt in dit verband voor te 
overwegen de lidstaten de mogelijkheid te 
laten al dan niet te kiezen voor één 
operationeel programma per regio dat 
verschillende fondsen omvat (EFRO, ESF, 
Cohesiefonds, ELFPO en EVF) en beheerd 
wordt door één beheersautoriteit;

13. roept de Commissie op te onderzoeken 
op welke manieren synergieën ter plaatse 
het meest doeltreffend kunnen worden 
versterkt; stelt in dit verband voor te 
overwegen de lidstaten de mogelijkheid te 
laten al dan niet te kiezen voor één 
operationeel programma per regio, of één 
operationeel multiregionaal programma 
in het kader van macroregionale
strategieën, dat verschillende fondsen 
omvat (EFRO, ESF, Cohesiefonds, ELFPO 
en EVF) en beheerd wordt door één 
beheersautoriteit;
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Or. fr

Amendement 33
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. roept de lidstaten op om prioriteit 
te geven aan investeringen in 
institutionele capaciteit en om hun
nationale voorschriften te vereenvoudigen 
teneinde de administratieve last te 
verminderen en hun absorptiecapaciteit te 
verhogen;

Or. en

Amendement 34
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt de meerwaarde van 
kruisfinanciering tussen het EFRO en het 
ESF, in termen van flexibiliteit, inzake 
projecten voor sociale integratie en 
strategieën voor geïntegreerde stedelijke 
ontwikkeling; roept de Commissie op om 
een handleiding voor de 
beheerautoriteiten uit te geven om hen te 
informeren over de door dit instrument 
geboden mogelijkheden en de geldende 
regels;

Or. fr
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Amendement 35
Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. roept de Commissie om 
programma’s die meerdere fondsen 
omvatten in overweging te nemen voor 
lidstaten en regio's die deze programma’s 
willen gebruiken; is van mening dat dit 
zou bijdragen aan een meer geïntegreerde 
en flexibele manier van werken en de 
doeltreffendheid van de verschillende 
fondsen (EFRO, ESF, Cohesiefonds, 
ELFPRO, EVF en het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek) zou 
verhogen);

Or. en

Amendement 36
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de Commissie op de lidstaten aan 
te moedigen de beheersmechanismen voor 
het cohesiebeleid (d.w.z. programmering, 
subsidiëring en tenuitvoerlegging, waarbij 
de partijen op nationale, regionale en 
lokale niveaus partnerschappen met elkaar 
aangaan) uit te breiden naar die 
financieringen die onder het geplande 
gemeenschappelijk strategisch kader 
vallen, om zo de doeltreffendheid en 
doelmatigheid van overheidsuitgaven te 
verhogen;

15. roept de Commissie op de Europese 
gids voor governance op meerdere 
niveaus uit te werken en de lidstaten aan te 
moedigen deze toe te passen afhankelijk 
van de specifieke plaatselijke of regionale 
doelstellingen en de beheersmechanismen 
voor het cohesiebeleid (d.w.z. 
programmering, subsidiëring en 
tenuitvoerlegging, waarbij de partijen op 
nationale, regionale en lokale niveaus 
partnerschappen met elkaar aangaan) uit te 
breiden naar die financieringen die onder 
het geplande gemeenschappelijk 
strategisch kader vallen, om zo de 
doeltreffendheid en doelmatigheid van 
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overheidsuitgaven te verhogen;

Or. ro


