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Amendement 1
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van oordeel dat de onmiskenbare 
toegevoegde waarde van het Europese 
cohesiebeleid het beste middel is om banen 
te creëren en economische groei te 
bevorderen; benadrukt dat programma's die 
na 2007 zijn gestart, meer 
betalingskredieten nodig hebben en dat 
deze behoefte bijgevolg moet weerspiegeld 
zijn in de EU-begroting voor 2012;

1. is van oordeel dat de onmiskenbare 
toegevoegde waarde van het Europese 
cohesiebeleid het beste middel is om banen 
te creëren en economische groei te 
bevorderen, zodat een bijdrage wordt 
geleverd tot de economische en sociale 
ontwikkeling van de regio's en het welzijn 
van de bevolking; benadrukt dat 
programma's die na 2007 zijn gestart, meer 
betalingskredieten nodig hebben en dat 
deze behoefte bijgevolg moet weerspiegeld 
zijn in de EU-begroting voor 2012;

Or. ro

Amendement 2
Derek Vaughan

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van oordeel dat de onmiskenbare 
toegevoegde waarde van het Europese 
cohesiebeleid het beste middel is om banen 
te creëren en economische groei te 
bevorderen; benadrukt dat programma's die 
na 2007 zijn gestart, meer 
betalingskredieten nodig hebben en dat 
deze behoefte bijgevolg moet weerspiegeld 
zijn in de EU-begroting voor 2012;

1. is van oordeel dat de onmiskenbare 
toegevoegde waarde van het Europese 
cohesiebeleid het beste middel is om banen 
te creëren en economische groei te 
bevorderen; benadrukt dat de programma's 
die na 2007 zijn gestart, volledig 
operationeel worden en daarom meer
betalingskredieten nodig hebben en dat 
deze behoefte bijgevolg moet weerspiegeld 
zijn in de EU-begroting voor 2012;

Or. en
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Amendement 3
François Alfonsi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van oordeel dat de onmiskenbare 
toegevoegde waarde van het Europese 
cohesiebeleid het beste middel is om banen 
te creëren en economische groei te 
bevorderen; benadrukt dat programma's die 
na 2007 zijn gestart, meer 
betalingskredieten nodig hebben en dat 
deze behoefte bijgevolg moet weerspiegeld 
zijn in de EU-begroting voor 2012;

1. is van oordeel dat de onmiskenbare 
toegevoegde waarde van het Europese 
cohesiebeleid het beste middel is om banen 
te creëren en economische groei en 
duurzame ontwikkeling te bevorderen; 
benadrukt dat programma's die na 2007 
zijn gestart, meer betalingskredieten nodig 
hebben en dat deze behoefte bijgevolg 
moet weerspiegeld zijn in de EU-begroting 
voor 2012;

Or. fr

Amendement 4
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt het feit dat Mayotte –
momenteel een Frans departement – door 
het resultaat van het referendum van 
29 maart 2009 de status kan aanvragen 
van ultraperifeer gebied met ingang van 
2014 en dat deze status overeenkomstig 
artikel 355, lid 6, van het Verdrag met 
eenparigheid van stemmen binnen de 
Raad kan worden toegekend; benadrukt 
het feit dat, naar analogie van het 
pretoetredingsinstrument, bepalingen 
moeten worden goedgekeurd om de 
plaatselijke autoriteiten in Mayotte op 
deze mogelijkheid voor te bereiden;
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Or. fr

Amendement 5
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. beschouwt het cohesiebeleid als een 
cruciaal instrument voor de correctie van 
structurele onevenwichten en 
mededingingsasymmetrieën in de EU, 
hetgeen volstrekt essentieel is voor de 
toekomst van de Europese eenmaking en 
om mogelijk te maken dat een sterkere 
Europese Unie uit de huidige crisis komt;

Or. pt

Amendement 6
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat het cohesiebeleid 
gebaseerd is op een complexe visie, die 
zowel de economische ontwikkeling van 
de minder ontwikkelde regio's omvat, met 
steun voor kwetsbare sociale groepen, als 
een groter concurrentievermogen en 
duurzame ontwikkeling overeenkomstig 
de EU2020-doelstellingen, rekening 
houdend met de specifieke regionale 
kenmerken; is van mening dat deze visie 
ook moet worden weerspiegeld in de 
begrotingskredieten; 

Or. ro
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Amendement 7
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herhaalt de overtuiging van het 
Parlement dat, waar de begrotingsmiddelen 
onder rubriek 1a en 1b moeten worden 
gebruikt om de beleidsgebieden af te 
stemmen op de doelstellingen van de 
EU2020-strategie, de doelstellingen van 
het cohesiebeleid, met name het 
terugdringen van regionale ongelijkheden, 
even belangrijk zijn;

2. herhaalt de overtuiging van het 
Parlement dat, waar de begrotingsmiddelen 
onder rubriek 1a en 1b moeten worden 
gebruikt om de beleidsgebieden af te 
stemmen op de doelstellingen van de 
EU2020-strategie, de doelstellingen van 
het cohesiebeleid, met name het 
terugdringen van regionale ongelijkheden, 
even belangrijk zijn, en daarom moeten 
dienen om reële convergentie en ware 
economische en sociale cohesie te 
bevorderen, opdat het volledige potentieel 
van endogene groei in elk land en elke 
regio kan worden benut, banen met 
rechten kunnen worden gecreëerd, 
armoede en sociale uitsluiting kunnen 
worden uitgeroeid en het milieu kan 
worden beschermd;

Or. pt

Amendement 8
Derek Vaughan

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herhaalt de overtuiging van het 
Parlement dat, waar de begrotingsmiddelen 
onder rubriek 1a en 1b moeten worden 
gebruikt om de beleidsgebieden af te 
stemmen op de doelstellingen van de 
EU2020-strategie, de doelstellingen van 
het cohesiebeleid, met name het 

2. herhaalt de overtuiging van het 
Parlement dat, waar de begrotingsmiddelen 
onder rubriek 1a en 1b moeten worden 
gebruikt om de beleidsgebieden af te 
stemmen op de doelstellingen van de 
EU2020-strategie, de doelstellingen van 
het cohesiebeleid, met name het 
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terugdringen van regionale ongelijkheden, 
even belangrijk zijn;

terugdringen van regionale ongelijkheden, 
even belangrijk zijn; merkt voorts op dat 
de EU2020-strategie belangrijk is, maar 
dat de noden en doelstellingen van de 
regio's divers zijn en dat dit moet worden 
weerspiegeld in de beleidsdoelstellingen, 
waarbij in flexibiliteit voor de regio's moet 
worden voorzien;

Or. en

Amendement 9
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herhaalt de overtuiging van het 
Parlement dat, waar de begrotingsmiddelen 
onder rubriek 1a en 1b moeten worden 
gebruikt om de beleidsgebieden af te 
stemmen op de doelstellingen van de 
EU2020-strategie, de doelstellingen van 
het cohesiebeleid, met name het 
terugdringen van regionale ongelijkheden, 
even belangrijk zijn;

2. herhaalt de overtuiging van het 
Parlement dat, waar de begrotingsmiddelen
onder rubriek 1a en 1b moeten worden 
gebruikt om de beleidsgebieden af te 
stemmen op de doelstellingen van de 
EU2020-strategie, de doelstellingen van 
het cohesiebeleid, met name het 
terugdringen van regionale ongelijkheden 
en ondersteuning van het regionale 
concurrentievermogen in een 
gemondialiseerde wereld, even belangrijk 
zijn;

Or. es

Amendement 10
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herhaalt het standpunt van het Parlement 
dat de relevante uitvoeringsbepalingen en -

4. herhaalt het standpunt van het Parlement 
dat de relevante uitvoeringsbepalingen en -
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procedures verder moeten worden 
vereenvoudigd, zonder evenwel afbreuk te 
doen aan de vereiste transparantie en 
verantwoordingsplicht;

procedures verder moeten worden 
vereenvoudigd, zonder evenwel afbreuk te 
doen aan de vereiste transparantie en 
verantwoordingsplicht; is zich in verband 
hiermee bewust van het feit dat de regels 
inzake fondsen met gedeeld beheer in het 
kader van de herziening van het 
Financieel Reglement moeten worden 
geharmoniseerd, maar is toch bezorgd 
door de nieuwe, overbodige 
administratieve formaliteiten die de 
Commissie voorstelt;

Or. fr

Amendement 11
François Alfonsi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat proefprojecten 
bijdragen tot innovatie in de regionale 
ontwikkeling en hoopt dat de capaciteit 
om deze projecten uit te voeren, zal 
worden opgevoerd;

Or. fr

Amendement 12
Derek Vaughan

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt en herhaalt het standpunt van 
het Parlement dat het cohesiebeleid over 
adequate en toereikende middelen moet 
beschikken om zijn doelstellingen uit 
hoofde van de Verdragen te 

5. benadrukt en herhaalt het standpunt van 
het Parlement dat het cohesiebeleid over 
adequate en toereikende middelen moet 
beschikken om zijn doelstellingen uit 
hoofde van de Verdragen te 
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verwezenlijken. verwezenlijken; is daarom van mening dat
een reële verhoging van het budget voor 
het cohesiebeleid voor 2012 nodig is.

Or. en

Amendement 13
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt en herhaalt het standpunt van 
het Parlement dat het cohesiebeleid over 
adequate en toereikende middelen moet 
beschikken om zijn doelstellingen uit 
hoofde van de Verdragen te 
verwezenlijken.

5. herinnert eraan dat het cohesiebeleid 
een instrument is dat wordt gebruikt om 
een aanzienlijk aantal terreinen van het 
EU-beleid te financieren; benadrukt en 
herhaalt het standpunt van het Parlement 
dat het cohesiebeleid over adequate en 
toereikende middelen moet beschikken om
zijn doelstellingen uit hoofde van de 
Verdragen te verwezenlijken.

Or. fi


