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Amendement 285
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Gabriele 
Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat een algemene nieuwe 
steuncategorie tussen 75% en 90% indruist 
tegen de beproefde beginselen van het EU-
cohesiebeleid (steun aan de zwaksten, 
bundeling van lokale mogelijkheden in een 
horizontale benadering bij de rijkere 
regio's); wijst deze tussencategorie daarom 
af;

23. is van mening dat een algemene nieuwe 
steuncategorie tussen 75% en 90% indruist 
tegen de beproefde beginselen van het EU-
cohesiebeleid (steun aan de zwaksten, 
bundeling van lokale mogelijkheden in een 
horizontale benadering bij de rijkere 
regio's); wijst deze tussencategorie daarom 
af; herinnert niettemin aan de noodzaak 
van een betrouwbare, passende, 
geconsolideerde, hervormde en zo nodig 
langere vervolgsteunregeling (phasing 
out) met als kader een strategie voor 
gebieden die in het verleden de meeste 
steun ontvingen in het kader van de 
doelstelling "convergentie";

Or. en

Amendement 286
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat een algemene nieuwe 
steuncategorie tussen 75% en 90% indruist 
tegen de beproefde beginselen van het EU-
cohesiebeleid (steun aan de zwaksten, 
bundeling van lokale mogelijkheden in een 
horizontale benadering bij de rijkere 
regio's); wijst deze tussencategorie daarom 
af;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 287
Sabine Verheyen, Petru Constantin Luhan, Joachim Zeller
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. vreest dat zal blijken dat de door de 
Commissie voorgestelde 
overgangscategorie permanent wordt, en 
ten koste van andere regio's zal gaan; eist 
derhalve dat wordt bepaald dat de 
overgangsregels in de tijd beperkt en 
degressief zijn, en beperkt blijven tot 
regio's die op dit moment volgens de 
doelstelling 'convergentie' voor steun in 
aanmerking komen;

Or. de

Amendement 288
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ervan overtuigd dat doelstelling 3
van de "territoriale" samenwerking aan alle 
binnengrenzen van de EU en in haar drie 
dimensies (grensoverschrijdend, 
interregionaal, transnationaal) moet 
worden versterkt; roept op tot verhoging
van het aandeel van de structuurfondsen
tot 7%; benadrukt de betekenis van de 
grensregio's voor de verwezenlijking van 
de EU 2020-doelstellingen; acht een 
nauwere band met de TEN-netwerken 
overeenkomstig de Europese prioriteiten en 
met grensoverschrijdende infrastructuren 
noodzakelijk en verlangt 
dienovereenkomstig aanvullende 
steunregelingen voor alle grensregio's;

24. is ervan overtuigd dat de doelstelling
van "territoriale" samenwerking aan alle 
binnengrenzen van de EU en in haar drie 
dimensies (grensoverschrijdend, 
interregionaal, transnationaal) moet 
worden versterkt; roept op tot verhoging 
van de bijdrage van het EFRO aan deze 
doelstelling tot een niveau dat 
overeenkomt met 7% van de totale 
begroting voor het cohesiebeleid; 
benadrukt de betekenis van de grensregio's 
voor de verwezenlijking van de EU 2020-
doelstellingen; acht een nauwere band met 
de TEN-netwerken overeenkomstig de 
Europese prioriteiten en met 
grensoverschrijdende infrastructuren 
noodzakelijk en verlangt 
dienovereenkomstig aanvullende 
steunregelingen voor alle grensregio's;

Or. fr
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Amendement 289
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ervan overtuigd dat doelstelling 3 
van de "territoriale" samenwerking aan alle 
binnengrenzen van de EU en in haar drie 
dimensies (grensoverschrijdend, 
interregionaal, transnationaal) moet 
worden versterkt; roept op tot verhoging 
van het aandeel van de structuurfondsen tot 
7%; benadrukt de betekenis van de 
grensregio's voor de verwezenlijking van 
de EU 2020-doelstellingen; acht een 
nauwere band met de TEN-netwerken 
overeenkomstig de Europese prioriteiten 
en met grensoverschrijdende 
infrastructuren noodzakelijk en verlangt 
dienovereenkomstig aanvullende 
steunregelingen voor alle grensregio's;

24. is ervan overtuigd dat doelstelling 3 
van de "territoriale" samenwerking aan alle 
binnengrenzen van de EU en in haar drie 
dimensies (grensoverschrijdend, 
interregionaal, transnationaal) de sterkste 
Europese toegevoegde waarde heeft en 
derhalve moet worden versterkt; roept op 
tot verhoging van het aandeel van de 
structuurfondsen tot 7%; benadrukt de 
betekenis van de grensregio's voor de
integratie van de Europese Unie en het 
versterken van de cohesie over nationale 
grenzen heen; benadrukt het belang van 
het dichten van mazen in duurzame 
soorten infrastructuur voor de
verwezenlijking van de EU 2020-
doelstellingen; verlangt een
cofinancieringspercentage voor alle 
fondsen in alle programma's dat rond de 
10 procentpunten hoger ligt, als een 
stimulerende bonus voor territoriale 
cohesie vanwege de extra kosten van 
complexe besluitvormingsprocedures in 
het kader van multilaterale projecten;
benadrukt de toegevoegde waarde van 
Europese groeperingen voor territoriale 
samenwerking (EGTS) en ondersteunt de 
ontwikkeling hiervan;

Or. en

Amendement 290
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ervan overtuigd dat doelstelling 3 
van de "territoriale" samenwerking aan alle 

24. is ervan overtuigd dat de doelstelling 
van "territoriale" samenwerking aan alle 
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binnengrenzen van de EU en in haar drie 
dimensies (grensoverschrijdend, 
interregionaal, transnationaal) moet 
worden versterkt; roept op tot verhoging 
van het aandeel van de structuurfondsen
tot 7%; benadrukt de betekenis van de 
grensregio's voor de verwezenlijking van 
de EU 2020-doelstellingen; acht een 
nauwere band met de TEN-netwerken 
overeenkomstig de Europese prioriteiten 
en met grensoverschrijdende 
infrastructuren noodzakelijk en verlangt 
dienovereenkomstig aanvullende 
steunregelingen voor alle grensregio's;

grenzen van de EU de drie dimensies 
(grensoverschrijdend, interregionaal, 
transnationaal) moet versterken; roept op 
tot verhoging van het aandeel van de 
fondsen die daarvoor worden bestemd; 
benadrukt de betekenis ervan voor de 
verwezenlijking van de EU 2020-
doelstellingen;

Or. es

Amendement 291
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ervan overtuigd dat doelstelling 3 
van de "territoriale" samenwerking aan alle 
binnengrenzen van de EU en in haar drie 
dimensies (grensoverschrijdend, 
interregionaal, transnationaal) moet 
worden versterkt; roept op tot verhoging 
van het aandeel van de structuurfondsen tot 
7%; benadrukt de betekenis van de 
grensregio's voor de verwezenlijking van 
de EU 2020-doelstellingen; acht een 
nauwere band met de TEN-netwerken 
overeenkomstig de Europese prioriteiten en 
met grensoverschrijdende infrastructuren 
noodzakelijk en verlangt 
dienovereenkomstig aanvullende 
steunregelingen voor alle grensregio's;

24. is ervan overtuigd dat doelstelling 3 
van de "territoriale" samenwerking aan alle 
binnengrenzen van de EU en in haar drie 
dimensies (grensoverschrijdend, 
interregionaal, transnationaal) moet 
worden versterkt; roept op tot verhoging 
van het aandeel van de structuurfondsen tot 
7%, hetgeen beter aan programma's dan 
aan lidstaten kan worden toegewezen en 
derhalve niet onder de aftoppingsregeling 
dient te vallen; benadrukt de betekenis van 
de grensregio's voor de verwezenlijking 
van de EU 2020-doelstellingen; acht een 
nauwere band met de TEN-netwerken 
overeenkomstig de Europese prioriteiten en 
met grensoverschrijdende infrastructuren 
noodzakelijk ;

Or. en

Amendement 292
Erminia Mazzoni
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ervan overtuigd dat doelstelling 3 
van de "territoriale" samenwerking aan alle 
binnengrenzen van de EU en in haar drie 
dimensies (grensoverschrijdend, 
interregionaal, transnationaal) moet 
worden versterkt; roept op tot verhoging 
van het aandeel van de structuurfondsen 
tot 7%; benadrukt de betekenis van de 
grensregio's voor de verwezenlijking van 
de EU 2020-doelstellingen; acht een 
nauwere band met de TEN-netwerken 
overeenkomstig de Europese prioriteiten en 
met grensoverschrijdende infrastructuren 
noodzakelijk en verlangt 
dienovereenkomstig aanvullende 
steunregelingen voor alle grensregio's;

24. is van mening dat doelstelling 3 van de 
"territoriale" samenwerking aan alle 
binnengrenzen van de EU en in haar drie 
dimensies (grensoverschrijdend, 
interregionaal, transnationaal) moet 
worden versterkt; benadrukt de betekenis 
van de grensregio's voor de 
verwezenlijking van de EU 2020-
doelstellingen; acht een nauwere band met 
de TEN-netwerken overeenkomstig de 
Europese prioriteiten en met 
grensoverschrijdende infrastructuren 
noodzakelijk;

Or. it

Amendement 293
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Philippe Boulland, Markus Pieper, Jan 
Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ervan overtuigd dat doelstelling 3 
van de "territoriale" samenwerking aan alle 
binnengrenzen van de EU en in haar drie 
dimensies (grensoverschrijdend, 
interregionaal, transnationaal) moet 
worden versterkt; roept op tot verhoging 
van het aandeel van de structuurfondsen tot 
7%; benadrukt de betekenis van de 
grensregio's voor de verwezenlijking van 
de EU 2020-doelstellingen; acht een 
nauwere band met de TEN-netwerken 
overeenkomstig de Europese prioriteiten 
en met grensoverschrijdende 
infrastructuren noodzakelijk en verlangt 
dienovereenkomstig aanvullende 
steunregelingen voor alle grensregio's;

24. is ervan overtuigd dat doelstelling 3 
van de "territoriale" samenwerking aan alle 
binnengrenzen van de EU en in haar drie 
dimensies (grensoverschrijdend, 
interregionaal, transnationaal) moet 
worden versterkt; roept op tot verhoging 
van het aandeel van de structuurfondsen tot 
7%; roept op om de fondsen per 
territoriaal samenwerkingsprogramma toe 
te kennen op basis van geharmoniseerde 
criteria, ten einde op strategische, 
geïntegreerde wijze aan de behoeften en 
de specifieke kenmerken van ieder gebied 
en iedere geografische zone te kunnen 
voldoen; benadrukt de betekenis van de 
grensregio's voor de verwezenlijking van 
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de EU 2020-doelstellingen; acht een 
nauwere coördinatie van de TEN-
netwerken en van grensoverschrijdende 
infrastructuren overeenkomstig de 
Europese prioriteiten noodzakelijk, evenals
een verhoging van de hiervoor toegekende 
subsidies, en verlangt dienovereenkomstig 
aanvullende steunregelingen voor alle 
grensregio's;

Or. fr

Amendement 294
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ervan overtuigd dat doelstelling 3 
van de "territoriale" samenwerking aan alle 
binnengrenzen van de EU en in haar drie 
dimensies (grensoverschrijdend, 
interregionaal, transnationaal) moet 
worden versterkt; roept op tot verhoging 
van het aandeel van de structuurfondsen tot 
7%; benadrukt de betekenis van de 
grensregio's voor de verwezenlijking van 
de EU 2020-doelstellingen; acht een 
nauwere band met de TEN-netwerken 
overeenkomstig de Europese prioriteiten en 
met grensoverschrijdende infrastructuren 
noodzakelijk en verlangt 
dienovereenkomstig aanvullende 
steunregelingen voor alle grensregio's;

24. is ervan overtuigd dat doelstelling 3 
van de "territoriale" samenwerking aan alle 
binnengrenzen van de EU en in haar drie 
dimensies (grensoverschrijdend, 
interregionaal, transnationaal) moet 
worden versterkt; roept op tot verhoging 
van het aandeel van de structuurfondsen; 
benadrukt de betekenis van de grensregio's 
voor de verwezenlijking van de EU 2020-
doelstellingen; acht een nauwere band met 
de TEN-netwerken overeenkomstig de 
Europese prioriteiten en met 
grensoverschrijdende infrastructuren 
noodzakelijk en verlangt 
dienovereenkomstig aanvullende 
steunregelingen voor alle grensregio's;

Or. en

Amendement 295
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ervan overtuigd dat doelstelling 3 24. is ervan overtuigd dat doelstelling 3 
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van de "territoriale" samenwerking aan alle 
binnengrenzen van de EU en in haar drie 
dimensies (grensoverschrijdend, 
interregionaal, transnationaal) moet 
worden versterkt; roept op tot verhoging 
van het aandeel van de structuurfondsen tot 
7%; benadrukt de betekenis van de 
grensregio's voor de verwezenlijking van 
de EU 2020-doelstellingen; acht een 
nauwere band met de TEN-netwerken 
overeenkomstig de Europese prioriteiten en 
met grensoverschrijdende infrastructuren 
noodzakelijk en verlangt 
dienovereenkomstig aanvullende 
steunregelingen voor alle grensregio's;

van de "territoriale" samenwerking aan alle 
binnengrenzen van de EU en in haar drie 
dimensies (grensoverschrijdend, 
interregionaal, transnationaal) moet 
worden versterkt; roept op tot verhoging 
van het aandeel van de structuurfondsen tot
10%; benadrukt de betekenis van de 
grensregio's voor de verwezenlijking van 
de EU 2020-doelstellingen; acht een 
nauwere band met de TEN-netwerken 
overeenkomstig de Europese prioriteiten en 
met grensoverschrijdende infrastructuren 
noodzakelijk en verlangt 
dienovereenkomstig aanvullende 
steunregelingen voor alle grensregio's;

Or. de

Amendement 296
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ervan overtuigd dat doelstelling 3 
van de "territoriale" samenwerking aan alle 
binnengrenzen van de EU en in haar drie 
dimensies (grensoverschrijdend, 
interregionaal, transnationaal) moet 
worden versterkt; roept op tot verhoging 
van het aandeel van de structuurfondsen tot 
7%; benadrukt de betekenis van de 
grensregio's voor de verwezenlijking van 
de EU 2020-doelstellingen; acht een 
nauwere band met de TEN-netwerken 
overeenkomstig de Europese prioriteiten en 
met grensoverschrijdende infrastructuren 
noodzakelijk en verlangt 
dienovereenkomstig aanvullende 
steunregelingen voor alle grensregio's;

24. is ervan overtuigd dat doelstelling 3 
van de "territoriale" samenwerking aan alle 
binnengrenzen van de EU en in haar drie 
dimensies (grensoverschrijdend, 
interregionaal, transnationaal) moet 
worden versterkt; roept op tot verhoging 
van het aandeel van de structuurfondsen tot 
10%; benadrukt de betekenis van de 
grensregio's voor de verwezenlijking van 
de EU 2020-doelstellingen en waardeert 
de rol van grensregio's in de 
ondersteuning van de doelstellingen van 
het nabuurschapsbeleid met ten minste 
twee niet-lidstaten; acht een nauwere band 
met de TEN-netwerken overeenkomstig de 
Europese prioriteiten en met 
grensoverschrijdende infrastructuren 
noodzakelijk en verlangt 
dienovereenkomstig aanvullende 
steunregelingen voor alle grensregio's;

Or. ro
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Amendement 297
Elie Hoarau, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ervan overtuigd dat doelstelling 3 
van de "territoriale" samenwerking aan alle 
binnengrenzen van de EU en in haar drie 
dimensies (grensoverschrijdend, 
interregionaal, transnationaal) moet 
worden versterkt; roept op tot verhoging 
van het aandeel van de structuurfondsen tot 
7%; benadrukt de betekenis van de 
grensregio's voor de verwezenlijking van 
de EU 2020-doelstellingen; acht een 
nauwere band met de TEN-netwerken 
overeenkomstig de Europese prioriteiten en 
met grensoverschrijdende infrastructuren 
noodzakelijk en verlangt 
dienovereenkomstig aanvullende 
steunregelingen voor alle grensregio's;

24. is ervan overtuigd dat doelstelling 3 
van de "territoriale" samenwerking aan alle 
binnengrenzen van de EU en in haar drie 
dimensies (grensoverschrijdend, 
interregionaal, transnationaal) moet 
worden versterkt; roept op tot verhoging
van het aandeel van de structuurfondsen tot 
7%; vraagt de Commissie een deel van 
deze verhoging te reserveren voor 
projecten die zijn opgezet met het oog op 
grotere samenwerkingssynergieën tussen 
regio's met verschillende doelstellingen 
(tussen regio's met doelstelling 3 en 2, 
regio's met doelstelling 3 en 1, regio's met 
doelstelling 2 en 1) en voor projecten die 
uitsluitend zijn opgezet met het oog op 
nauwere samenwerking tussen regio's met 
doelstelling 1; benadrukt de betekenis van 
de grensregio's voor de verwezenlijking 
van de EU 2020-doelstellingen; acht een 
nauwere band met de TEN-netwerken 
overeenkomstig de Europese prioriteiten en 
met grensoverschrijdende infrastructuren 
noodzakelijk en verlangt 
dienovereenkomstig aanvullende 
steunregelingen voor alle grensregio's;

Or. en

Amendement 298
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ervan overtuigd dat doelstelling 3 
van de "territoriale" samenwerking aan alle 
binnengrenzen van de EU en in haar drie 
dimensies (grensoverschrijdend, 

24. is ervan overtuigd dat doelstelling 3 
van de "territoriale" samenwerking aan alle 
binnengrenzen van de EU en in haar drie 
dimensies (grensoverschrijdend, 
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interregionaal, transnationaal) moet 
worden versterkt; roept op tot verhoging 
van het aandeel van de structuurfondsen tot 
7%; benadrukt de betekenis van de 
grensregio's voor de verwezenlijking van 
de EU 2020-doelstellingen; acht een 
nauwere band met de TEN-netwerken 
overeenkomstig de Europese prioriteiten en 
met grensoverschrijdende infrastructuren 
noodzakelijk en verlangt 
dienovereenkomstig aanvullende 
steunregelingen voor alle grensregio's;

interregionaal, transnationaal) moet 
worden versterkt; roept op tot verhoging 
van het aandeel van de structuurfondsen tot 
7%; benadrukt de betekenis van de 
grensregio's voor de verwezenlijking van 
de EU 2020-doelstellingen; acht een 
nauwere band met de TEN-netwerken 
overeenkomstig de Europese prioriteiten en 
met grensoverschrijdende infrastructuren 
noodzakelijk en verlangt 
dienovereenkomstig aanvullende 
steunregelingen voor alle grensregio's;
roept ertoe op de uitvoeringsbepalingen 
voor programma's in het kader van 
doelstelling 3 te vereenvoudigen op basis 
van het beginsel van evenredigheid, en 
gemeenschappelijke subsidiëringsregels te 
ontwikkelen, opdat deze programma's 
effectiever en beter zichtbaar worden;

Or. en

Amendement 299
Manfred Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ervan overtuigd dat doelstelling 3 
van de "territoriale" samenwerking aan alle 
binnengrenzen van de EU en in haar drie 
dimensies (grensoverschrijdend, 
interregionaal, transnationaal) moet 
worden versterkt; roept op tot verhoging 
van het aandeel van de structuurfondsen tot 
7%; benadrukt de betekenis van de 
grensregio's voor de verwezenlijking van 
de EU 2020-doelstellingen; acht een 
nauwere band met de TEN-netwerken 
overeenkomstig de Europese prioriteiten en 
met grensoverschrijdende infrastructuren 
noodzakelijk en verlangt 
dienovereenkomstig aanvullende 
steunregelingen voor alle grensregio's;

24. is ervan overtuigd dat doelstelling 3 
van de "territoriale" samenwerking aan alle 
binnengrenzen van de EU en in haar drie 
dimensies (grensoverschrijdend, 
interregionaal, transnationaal) moet 
worden versterkt; roept op tot verhoging 
van het aandeel van de structuurfondsen tot 
7%; benadrukt de betekenis van de 
grensregio's voor de verwezenlijking van 
de EU 2020-doelstellingen; acht een 
nauwere band met de TEN-netwerken 
overeenkomstig de Europese prioriteiten en 
met grensoverschrijdende infrastructuren 
noodzakelijk en verlangt 
dienovereenkomstig aanvullende 
steunregelingen voor alle grensregio's;
benadrukt de grote rol die beleidsmakers 
op het plaatselijke niveau moeten spelen, 
omdat dat de enige manier is om de 
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programma's leven in te blazen;

Or. de

Amendement 300
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ervan overtuigd dat doelstelling 3 
van de "territoriale" samenwerking aan alle 
binnengrenzen van de EU en in haar drie 
dimensies (grensoverschrijdend, 
interregionaal, transnationaal) moet 
worden versterkt; roept op tot verhoging 
van het aandeel van de structuurfondsen tot 
7%; benadrukt de betekenis van de 
grensregio's voor de verwezenlijking van 
de EU 2020-doelstellingen; acht een 
nauwere band met de TEN-netwerken 
overeenkomstig de Europese prioriteiten en 
met grensoverschrijdende infrastructuren 
noodzakelijk en verlangt 
dienovereenkomstig aanvullende 
steunregelingen voor alle grensregio's;

24. . is ervan overtuigd dat doelstelling 3 
van de "territoriale" samenwerking aan alle 
binnengrenzen van de EU en in haar drie 
dimensies (grensoverschrijdend, 
interregionaal, transnationaal) moet 
worden versterkt; roept op tot verhoging 
van het aandeel van de structuurfondsen tot 
7%; benadrukt de betekenis van de 
grensregio's voor de verwezenlijking van 
de EU 2020-doelstellingen; acht een 
nauwere band met de trans-Europese
netwerken, in het bijzonder met het trans-
Europese vervoersnetwerk en het trans-
Europese energienetwerk, overeenkomstig 
de Europese prioriteiten en met 
grensoverschrijdende infrastructuren 
noodzakelijk en verlangt 
dienovereenkomstig aanvullende 
steunregelingen voor alle grensregio's;

Or. fr

Amendement 301
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ervan overtuigd dat doelstelling 3 
van de "territoriale" samenwerking aan alle 
binnengrenzen van de EU en in haar drie 
dimensies (grensoverschrijdend, 
interregionaal, transnationaal) moet 
worden versterkt; roept op tot verhoging 

24. is ervan overtuigd dat doelstelling 3 
van de "territoriale" samenwerking aan alle 
grenzen van de EU en in haar drie 
dimensies (grensoverschrijdend, 
interregionaal, transnationaal) moet 
worden versterkt; roept op tot verhoging 
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van het aandeel van de structuurfondsen tot 
7%; benadrukt de betekenis van de 
grensregio's voor de verwezenlijking van 
de EU 2020-doelstellingen; acht een 
nauwere band met de TEN-netwerken 
overeenkomstig de Europese prioriteiten en 
met grensoverschrijdende infrastructuren 
noodzakelijk en verlangt 
dienovereenkomstig aanvullende 
steunregelingen voor alle grensregio's;

van het aandeel van de structuurfondsen tot 
7%; benadrukt de betekenis van de 
grensregio's voor de verwezenlijking van 
de EU 2020-doelstellingen; acht een 
nauwere band met de trans-Europese
netwerken, met name met het trans-
Europese vervoersnetwerk en het trans-
Europese energienetwerk, overeenkomstig 
de Europese prioriteiten en met 
grensoverschrijdende infrastructuren 
noodzakelijk en verlangt 
dienovereenkomstig aanvullende 
steunregelingen voor alle grensregio's;

Or. fr

Amendement 302
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, 
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. beschouwt EGTS als een uniek en 
kostbaar instrument voor territoriaal 
bestuur en is van mening dat het 
beantwoordt aan de behoefte aan 
gestructureerde samenwerking, en dat het 
moet worden bevorderd als hulpmiddel 
voor het opzetten van systemen van 
grensoverschrijdend bestuur en om ervoor 
te zorgen dat verschillende beleidsvormen 
op regionaal en lokaal niveau worden 
aanvaard;

Or. en

Amendement 303
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is van mening dat nieuwe thematische 25. is van mening dat nieuwe thematische 
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fondsen (klimaat, energie, vervoer) het 
beproefde beginsel van gedeelde 
verantwoordelijkheid voor middelen 
zouden ondermijnen en de regionale 
betrokkenheid bij de verwezenlijking van 
de EU 2020-doelstellingen in gevaar 
brengen;

fondsen (klimaat, energie, vervoer) het 
beproefde beginsel van gedeelde 
verantwoordelijkheid voor middelen, 
geïntegreerde ontwikkelingsprogramma's
zouden ondermijnen en de regionale 
betrokkenheid bij de verwezenlijking van 
de EU 2020-doelstellingen in gevaar 
brengen;

Or. en

Amendement 304
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is van mening dat nieuwe thematische 
fondsen (klimaat, energie, vervoer) het 
beproefde beginsel van gedeelde 
verantwoordelijkheid voor middelen 
zouden ondermijnen en de regionale 
betrokkenheid bij de verwezenlijking van 
de EU 2020-doelstellingen in gevaar 
brengen;

25. is van mening dat nieuwe thematische 
fondsen (klimaat, energie, vervoer) het 
beproefde beginsel van gedeelde 
verantwoordelijkheid voor middelen 
zouden ondermijnen en de 
beschikbaarheid van synergieën, de 
effectiviteit van interventies en derhalve 
de regionale betrokkenheid bij de 
verwezenlijking van de EU 2020-
doelstellingen in gevaar brengen;

Or. en

Amendement 305
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, 
Helmut Scholz, Gabriele Zimmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is van mening dat nieuwe thematische 
fondsen (klimaat, energie, vervoer) het 
beproefde beginsel van gedeelde 
verantwoordelijkheid voor middelen 
zouden ondermijnen en de regionale 
betrokkenheid bij de verwezenlijking van
de EU 2020-doelstellingen in gevaar 

25. is van mening dat nieuwe thematische 
fondsen (klimaat, energie, vervoer) het 
beproefde beginsel van gedeelde 
verantwoordelijkheid voor middelen 
zouden ondermijnen en de bijdrage aan de 
doelstellingen van het cohesiebeleid in 
gevaar brengen;
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brengen;

Or. en

Amendement 306
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is van mening dat nieuwe thematische 
fondsen (klimaat, energie, vervoer) het 
beproefde beginsel van gedeelde 
verantwoordelijkheid voor middelen 
zouden ondermijnen en de regionale 
betrokkenheid bij de verwezenlijking van 
de EU 2020-doelstellingen in gevaar 
brengen;

25. is van mening dat nieuwe thematische 
fondsen (klimaat, energie, vervoer) het 
beproefde beginsel van gedeelde 
verantwoordelijkheid voor middelen 
zouden ondermijnen en de regionale 
betrokkenheid bij de verwezenlijking van 
het Europese cohesiebeleid in gevaar 
brengen;

Or. es

Amendement 307
Juozas Imbrasas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is van mening dat nieuwe thematische 
fondsen (klimaat, energie, vervoer) het 
beproefde beginsel van gedeelde 
verantwoordelijkheid voor middelen 
zouden ondermijnen en de regionale 
betrokkenheid bij de verwezenlijking van 
de EU 2020-doelstellingen in gevaar 
brengen;

25. verwerpt resoluut elke aanbeveling tot 
nationalisering of het onderverdelen in 
sectoren van het cohesiebeleid; is van 
mening dat nieuwe thematische fondsen
(klimaat, energie, vervoer) het beproefde 
beginsel van gedeelde 
verantwoordelijkheid voor middelen 
zouden ondermijnen en de regionale 
betrokkenheid bij de verwezenlijking van 
de EU 2020-doelstellingen in gevaar 
brengen;

Or. lt

Amendement 308
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verlangt dat het ESF als onderdeel van 
het cohesiebeleid de sociale integratie, de 
economische groei en de werkgelegenheid
blijft bevorderen; ziet het ESF als het 
belangrijkste EU-instrument voor 
arbeidsmarkt en werkgelegenheidsbeleid; 
hecht bijzonder belang aan de 
bevordering van kwalificaties en 
mobiliteit, een grotere gendergelijkheid, 
de integratie van mensen met een 
achterstandspositie en de ondersteuning 
van KMO's;

26. verlangt dat het ESF onder de paraplu 
van het cohesiebeleid blijft; wijst op de 
bijzondere rol die het vervult als het 
belangrijkste instrument voor het 
arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid
en voor de sociale cohesie van alle regio's, 
met name vanwege de bijdrage die het 
levert aan de sociale integratie en het 
bevorderen van werkgelegenheid, 
onderwijs en een leven lang leren, de 
transformatie naar duurzame economieën 
en het bestrijden van armoede; 
onderstreept dat dit niet kan worden 
bereikt door de overheid alleen, maar dat 
met name niet-publieke actoren, 
waaronder bedrijven uit de sociale 
economie, een centrale rol spelen bij het 
verslag over de sociale integratie; verlangt 
dat meer aandacht wordt gegeven aan een 
territoriale aanpak, ten einde de 
effectiviteit en de zichtbaarheid van het 
optreden te vergroten;

Or. en

Amendement 309
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verlangt dat het ESF, als onderdeel van 
het cohesiebeleid, de sociale integratie, de 
economische groei en de werkgelegenheid 
blijft bevorderen; ziet het ESF als het 
belangrijkste EU-instrument voor 
arbeidsmarkt en werkgelegenheidsbeleid; 
hecht bijzonder belang aan de 
bevordering van kwalificaties en 
mobiliteit, een grotere gendergelijkheid, de 
integratie van mensen met een 

26. wijst erop dat het ESF een sleutelrol 
vervult bij de sociale inclusie en het 
arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid; 
verlangt dat het ESF, als onderdeel van het 
cohesiebeleid, de sociale inclusie blijft 
versterken, de werkgelegenheid en de 
kansen op werk blijft vergroten, de 
vorming van werkenden en de afstemming 
van de kwalificaties van werknemers op 
de vraag van de arbeidsmarkt blijft 
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achterstandspositie en de ondersteuning 
van KMO's;

bevorderen, zodat werknemers beter 
kunnen integreren in de arbeidsmarkt, en 
dat het de gendergelijkheid blijft 
bevorderen, doorgaat met de integratie
van mensen met een achterstandpositie en 
steun blijft geven aan de ontwikkeling van
de sociale economie en de KMO's;

Or. en

Amendement 310
Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verlangt dat het ESF als onderdeel van 
het cohesiebeleid de sociale integratie, de 
economische groei en de werkgelegenheid 
blijft bevorderen; ziet het ESF als het 
belangrijkste EU-instrument voor 
arbeidsmarkt en werkgelegenheidsbeleid; 
hecht bijzonder belang aan de bevordering 
van kwalificaties en mobiliteit, een grotere 
gendergelijkheid, de integratie van mensen 
met een achterstandspositie en de 
ondersteuning van KMO's;

26. verlangt dat het ESF als onderdeel van 
het cohesiebeleid de sociale integratie, de 
economische groei en de werkgelegenheid 
blijft bevorderen; ziet het ESF als het 
belangrijkste EU-instrument voor 
arbeidsmarkt en werkgelegenheidsbeleid; 
hecht bijzonder belang aan de bevordering 
van kwalificaties en mobiliteit, bij 
voorkeur door opleidingen die zijn 
afgestemd op de lokale behoeften, een 
grotere gendergelijkheid, gelijke kansen 
voor personen met een handicap, de 
integratie en sociale re-integratie van 
mensen met een achterstandspositie en de 
ondersteuning van KMO's en startende 
ondernemers;

Or. fr

Amendement 311
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verlangt dat het ESF als onderdeel van 
het cohesiebeleid de sociale integratie, de 
economische groei en de werkgelegenheid 

26. verlangt een sterkere territorialisering 
van het ESF als onderdeel van het 
cohesiebeleid om de doeltreffendheid van 
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blijft bevorderen; ziet het ESF als het 
belangrijkste EU-instrument voor 
arbeidsmarkt en werkgelegenheidsbeleid; 
hecht bijzonder belang aan de bevordering 
van kwalificaties en mobiliteit, een grotere 
gendergelijkheid, de integratie van mensen 
met een achterstandspositie en de 
ondersteuning van KMO's;

het ESF te vergroten, alsook de 
zichtbaarheid van de steunverlening en de 
doelstellingen die door het fonds worden 
gefinancierd; herinnert eraan dat het 
ESF de sociale integratie, de economische 
groei en de werkgelegenheid blijft 
bevorderen; ziet het ESF als het 
belangrijkste EU-instrument voor 
arbeidsmarkt en werkgelegenheidsbeleid; 
hecht bijzonder belang aan de bevordering 
van kwalificaties en mobiliteit, een grotere 
gendergelijkheid, de integratie van mensen 
met een achterstandspositie en de 
ondersteuning van KMO's;

Or. fr

Amendement 312
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verlangt dat het ESF als onderdeel van 
het cohesiebeleid de sociale integratie, de 
economische groei en de werkgelegenheid 
blijft bevorderen; ziet het ESF als het 
belangrijkste EU-instrument voor 
arbeidsmarkt en werkgelegenheidsbeleid; 
hecht bijzonder belang aan de bevordering 
van kwalificaties en mobiliteit, een grotere 
gendergelijkheid, de integratie van mensen 
met een achterstandspositie en de 
ondersteuning van KMO's;

26. verlangt dat het ESF als onderdeel van 
het cohesiebeleid de sociale integratie, de 
economische groei en de werkgelegenheid 
blijft bevorderen; ziet het ESF als het 
belangrijkste EU-instrument voor 
arbeidsmarkt en werkgelegenheidsbeleid; 
hecht bijzonder belang aan de bevordering 
van kwalificaties en mobiliteit, een grotere 
gendergelijkheid, de integratie van mensen 
met een achterstandspositie en de 
ondersteuning van sociale diensten, sociale 
inclusie en KMO's; wijst er opnieuw op 
dat het ESF een sleutelcomponent van het 
cohesiebeleid moet blijven en samen met 
het EFRO moet voorzien in de 
ontwikkelingsbehoeften van de regio's;

Or. en

Amendement 313
Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, Markus 
Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. verwijst naar de synergieën van een 
integrale aanpak, met name in de 
combinatie ESF-EFRO; verlangt juist met 
het oog op een geïntegreerde planning van 
ontwikkeling dat het gebruik van 
kruisfinanciering tussen beide fondsen 
moet worden vereenvoudigd;

27. verwijst naar de synergieën van een 
integrale aanpak, met name in de 
combinatie ESF-EFRO; verlangt juist met 
het oog op een geïntegreerde planning van 
ontwikkeling dat het gebruik van 
kruisfinanciering tussen beide fondsen 
moet worden vereenvoudigd; dringt 
daarenboven aan op betere synergieën 
tussen het EOF en het EFRO;

Or. fr

Amendement 314
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. verwijst naar de synergieën van een 
integrale aanpak, met name in de 
combinatie ESF-EFRO; verlangt juist met 
het oog op een geïntegreerde planning van 
ontwikkeling dat het gebruik van 
kruisfinanciering tussen beide fondsen 
moet worden vereenvoudigd;

27. verwijst naar de synergieën van een 
integrale aanpak, met name in de 
combinatie ESF-EFRO; verlangt juist met 
het oog op een geïntegreerde planning van 
ontwikkeling dat het gebruik van 
kruisfinanciering tussen beide fondsen
wordt vereenvoudigd; ondersteunt de 
invoering van OP's die uit meerdere 
fondsen worden gefinancierd en die een 
integrale aanpak verder vereenvoudigen;

Or. en

Amendement 315
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. verwijst naar de synergieën van een 
integrale aanpak, met name in de 
combinatie ESF-EFRO; verlangt juist met 

27. verwijst naar de synergieën van een 
integrale aanpak, met name in de 
combinatie ESF-EFRO; verlangt juist met 
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het oog op een geïntegreerde planning van 
ontwikkeling dat het gebruik van 
kruisfinanciering tussen beide fondsen 
moet worden vereenvoudigd;

het oog op een geïntegreerde planning van 
ontwikkeling dat het gebruik van 
kruisfinanciering tussen beide fondsen 
wordt vereenvoudigd en ruimte laat voor 
de mogelijkheid dat programma's uit 
meerdere fondsen worden gefinancierd;

Or. en

Amendement 316
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. verwijst naar de synergieën van een 
integrale aanpak, met name in de 
combinatie ESF-EFRO; verlangt juist met 
het oog op een geïntegreerde planning van 
ontwikkeling dat het gebruik van 
kruisfinanciering tussen beide fondsen 
moet worden vereenvoudigd;

27. verwijst naar de synergieën van een 
integrale aanpak op het gebied van lokale 
en regionale ontwikkeling, met name in de 
combinatie ESF-EFRO; verlangt juist met 
het oog op een geïntegreerde planning van 
ontwikkeling dat het gebruik van 
kruisfinanciering tussen beide fondsen 
wordt vereenvoudigd;

Or. en

Amendement 317
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. verwijst naar de synergieën van een 
integrale aanpak, met name in de 
combinatie ESF-EFRO; verlangt juist met 
het oog op een geïntegreerde planning van 
ontwikkeling dat het gebruik van 
kruisfinanciering tussen beide fondsen 
moet worden vereenvoudigd;

27. verwijst naar de synergieën van een 
integrale aanpak, met name in de 
combinatie ESF-EFRO; verlangt juist met 
het oog op een geïntegreerde planning van 
ontwikkeling dat er gemeenschappelijke 
subsidiëringsregels worden ontwikkeld en
dat het gebruik van kruisfinanciering 
tussen beide fondsen wordt uitgebreid en 
vereenvoudigd;

Or. en
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Amendement 318
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. verwijst naar de synergieën van een 
integrale aanpak, met name in de 
combinatie ESF-EFRO; verlangt juist met 
het oog op een geïntegreerde planning van 
ontwikkeling dat het gebruik van 
kruisfinanciering tussen beide fondsen 
moet worden vereenvoudigd;

27. verwijst naar de synergieën van een 
integrale aanpak, met name in de 
combinatie ESF-EFRO; verlangt juist met 
het oog op een geïntegreerde territoriale
planning van ontwikkeling dat het gebruik 
van kruisfinanciering tussen beide fondsen 
wordt vereenvoudigd;

Or. en

Amendement 319
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. verwijst naar de synergieën van een 
integrale aanpak, met name in de 
combinatie ESF-EFRO; verlangt juist met 
het oog op een geïntegreerde planning van 
ontwikkeling dat het gebruik van 
kruisfinanciering tussen beide fondsen 
moet worden vereenvoudigd;

27. verwijst naar de synergieën van een 
integrale aanpak, met name in de 
combinatie ESF-EFRO; verlangt juist met 
het oog op een geïntegreerde territoriale
planning van ontwikkeling dat het gebruik 
van kruisfinanciering tussen beide fondsen 
wordt vereenvoudigd;

Or. en

Amendement 320
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, 
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. pleit ten behoeve van grotere 
synergieën voor een sterkere integratie 
van sectorale beleidsterreinen (vervoer, 
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energie, onderzoek, milieu, onderwijs) in 
het cohesie- en structuurbeleid, waardoor 
de effectiviteit wordt vergroot en de 
coördinatie tussen de structuurfondsen, 
het programma Concurrentievermogen en 
innovatie en de kaderprogramma's voor 
onderzoek en ontwikkeling wordt 
verbeterd; is van mening dat het 
financieren van programma's uit 
meerdere fondsen ertoe kan bijdragen dat 
er op een meer geïntegreerde wijze wordt 
gewerkt en dat de onderlinge effectiviteit 
van deze fondsen toeneemt; beschouwt de 
nationale en regionale 
ontwikkelingspartnerschappen als een 
geschikt instrument voor het 
samenbrengen van de diverse 
beleidsterreinen; onderstreept in dit 
verband dat het noodzakelijk is heldere 
doelstellingen te formuleren en te 
evalueren of deze door de lidstaten zijn 
verwezenlijkt;

Or. en

Amendement 321
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 quater. stelt voor het onderzoeks- en 
ontwikkelingsbeleid op territoriaal niveau 
vorm te geven; benadrukt derhalve dat het 
belangrijk is het cohesiebeleid en het 
onderzoeks- en innovatiebeleid af te 
stemmen op de specifieke behoeften van 
de territoria; wijst erop dat het onmogelijk 
is dezelfde ontwikkelingsstrategie op alle 
regio's toe te passen, gezien het feit dat 
het van groot belang wordt de regionale 
en lokale overheden meer te betrekken bij 
het opzetten en toepassen van regionale 
ontwikkelingsfondsen en onderzoeks- en 
innovatieprogramma's;

Or. en
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Amendement 322
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt om een gemeenschappelijk 
strategisch kader voor het EFRO, het ESF, 
het Cohesiefonds, het ELFPO en het EVF 
voor de programmeringsperiode na 2013; 
is van mening dat het model van uniforme 
regelgeving (beheer, subsidiabiliteit, audit, 
verslagleggingsvoorschriften) verder moet 
worden versterkt door een 
gemeenschappelijke kaderverordening;

28. verzoekt om een gemeenschappelijk 
strategisch kader voor het EFRO, het ESF, 
het Cohesiefonds, het ELFPO en het EVF 
voor de programmeringsperiode na 2013; 
is van mening dat het model van uniforme 
regelgeving (beheer, subsidiabiliteit, audit, 
verslagleggingsvoorschriften) verder moet 
worden versterkt;

Or. en

Amendement 323
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt om een gemeenschappelijk 
strategisch kader voor het EFRO, het ESF, 
het Cohesiefonds, het ELFPO en het EVF 
voor de programmeringsperiode na 2013; 
is van mening dat het model van uniforme 
regelgeving (beheer, subsidiabiliteit, audit, 
verslagleggingsvoorschriften) verder moet 
worden versterkt door een 
gemeenschappelijke kaderverordening;

28. verzoekt om een gemeenschappelijk 
strategisch kader voor het EFRO, het ESF, 
het Cohesiefonds, de kaderprogramma's,
het ELFPO en het EVF voor de 
programmeringsperiode na 2013; is van 
mening dat het model van uniforme 
regelgeving (beheer, subsidiabiliteit, audit, 
verslagleggingsvoorschriften) verder moet 
worden versterkt door een 
gemeenschappelijke kaderverordening;
wijst er in dit verband op dat een soepele 
samenwerking tussen de verschillende 
fondsen belangrijk is om resultaten te 
kunnen boeken; verlangt dat de 
Commissie dienovereenkomstige 
aanpassingen doorvoert, zodat de 
desbetreffende fondsen elkaar, waar 
mogelijk, kunnen aanvullen;
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Or. en

Amendement 324
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt om een gemeenschappelijk 
strategisch kader voor het EFRO, het ESF, 
het Cohesiefonds, het ELFPO en het EVF 
voor de programmeringsperiode na 2013; 
is van mening dat het model van uniforme 
regelgeving (beheer, subsidiabiliteit, audit,
verslagleggingsvoorschriften) verder moet 
worden versterkt door een 
gemeenschappelijke kaderverordening;

28. verzoekt om een gemeenschappelijk 
strategisch kader voor het EFRO, het ESF, 
het Cohesiefonds, het ELFPO en het EVF 
voor de programmeringsperiode na 2013; 
is van mening dat het model van uniforme 
regelgeving (beheer, subsidiabiliteit, audit, 
verslagleggingsvoorschriften) verder moet 
worden versterkt door een 
gemeenschappelijke kaderverordening;
wijst erop dat het voortdurend 
inspanningen levert met het oog op de 
invoering van zo eenvoudig mogelijke 
procedures die de minste problemen 
opleveren voor lokale actoren;

Or. fr

Amendement 325
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt om een gemeenschappelijk 
strategisch kader voor het EFRO, het ESF, 
het Cohesiefonds, het ELFPO en het EVF
voor de programmeringsperiode na 2013; 
is van mening dat het model van uniforme 
regelgeving (beheer, subsidiabiliteit, audit, 
verslagleggingsvoorschriften) verder moet 
worden versterkt door een 
gemeenschappelijke kaderverordening;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr
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Amendement 326
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. verlangt dat de Raad en het 
Europees Parlement een nieuw 
gemeenschappelijk strategisch kader 
vaststellen overeenkomstig de gewone 
wetgevingsprocedure van artikel 177 van 
het VWEU;

Or. en

Amendement 327
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. pleit ervoor de herintegratie van 
regionale ELFPO-programma's 
(bestaande centrale thema's 3 en 4) in dit 
kader te onderzoeken en verzoekt om 
bindende voorschriften voor de lidstaten 
en regio's om de beheersstructuren voor 
de EU-structuurfondsen en de regionale 
programma's voor 
plattelandsontwikkeling meer op één lijn 
te krijgen;

Schrappen

Or. en

Amendement 328
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. pleit ervoor de herintegratie van 
regionale ELFPO-programma's (bestaande 
centrale thema's 3 en 4) in dit kader te 

29. pleit ervoor in dit kader de 
herintegratie van regionale ELFPO-
programma's (bestaande centrale thema's 3 



PE464.689v01-00 26/150 AM\865326NL.doc

NL

onderzoeken en verzoekt om bindende 
voorschriften voor de lidstaten en regio's 
om de beheersstructuren voor de EU-
structuurfondsen en de regionale 
programma's voor 
plattelandsontwikkeling meer op één lijn 
te krijgen;

en 4) alsook de herverdeling van 
financiële middelen te onderzoeken;

Or. en

Amendement 329
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. pleit ervoor de herintegratie van
regionale ELFPO-programma's
(bestaande centrale thema's 3 en 4) in dit 
kader te onderzoeken en verzoekt om 
bindende voorschriften voor de lidstaten 
en regio's om de beheersstructuren voor de 
EU-structuurfondsen en de regionale 
programma's voor 
plattelandsontwikkeling meer op één lijn 
te krijgen;

29. pleit voor de herintegratie van de
regelingen van de in het gezamenlijk 
strategisch kader vastgelegde fondsen. Bij 
het harmoniseren van de 
beheersstructuren moet rekening worden 
gehouden met de specifieke 
omstandigheden in de regio's;

Or. de

Amendement 330
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. pleit ervoor de herintegratie van 
regionale ELFPO-programma's 
(bestaande centrale thema's 3 en 4) in dit 
kader te onderzoeken en verzoekt om 
bindende voorschriften voor de lidstaten en 
regio's om de beheersstructuren voor de 
EU-structuurfondsen en de regionale 
programma's voor plattelandsontwikkeling 
meer op één lijn te krijgen;

29. verzoekt om bindende voorschriften 
voor de lidstaten en regio's om de 
beheersstructuren voor de EU-
structuurfondsen en de regionale 
programma's voor plattelandsontwikkeling 
meer op één lijn te krijgen;
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Or. en

Amendement 331
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. pleit ervoor de herintegratie van 
regionale ELFPO-programma's (bestaande 
centrale thema's 3 en 4) in dit kader te 
onderzoeken en verzoekt om bindende 
voorschriften voor de lidstaten en regio's 
om de beheersstructuren voor de EU-
structuurfondsen en de regionale 
programma's voor plattelandsontwikkeling 
meer op één lijn te krijgen;

29. pleit ervoor de herintegratie van 
regionale ELFPO-programma's (bestaande 
centrale thema's 3 en 4) in dit kader te 
onderzoeken; merkt op deze herintegratie 
evenwel niet mag leiden tot een verlaging 
van de middelen voor het EFRO en het 
ELFPO; verzoekt bovendien om bindende 
voorschriften voor de lidstaten en regio's 
om de beheersstructuren voor de EU-
structuurfondsen en de regionale 
programma's voor plattelandsontwikkeling 
meer op één lijn te krijgen;

Or. fr

Amendement 332
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. pleit ervoor de herintegratie van 
regionale ELFPO-programma's (bestaande 
centrale thema's 3 en 4) in dit kader te 
onderzoeken en verzoekt om bindende 
voorschriften voor de lidstaten en regio's 
om de beheersstructuren voor de EU-
structuurfondsen en de regionale 
programma's voor plattelandsontwikkeling 
meer op één lijn te krijgen;

29. pleit ervoor de herintegratie van 
regionale ELFPO-programma's (bestaande 
centrale thema's 3 en 4) in dit kader te 
onderzoeken; gaat er echter niet mee 
akkoord dat deze re-integratie tot een 
verlaging van de middelen voor het EFRO
en het ELFPO zou leiden; verzoekt om 
bindende voorschriften voor de lidstaten en 
regio's om de beheersstructuren voor de 
EU-structuurfondsen en de regionale 
programma's voor plattelandsontwikkeling 
meer op één lijn te krijgen;

Or. fr
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Amendement 333
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. pleit ervoor de herintegratie van 
regionale ELFPO-programma's (bestaande 
centrale thema's 3 en 4) in dit kader te 
onderzoeken en verzoekt om bindende 
voorschriften voor de lidstaten en regio's 
om de beheersstructuren voor de EU-
structuurfondsen en de regionale 
programma's voor plattelandsontwikkeling 
meer op één lijn te krijgen;

29. pleit ervoor de herintegratie van 
regionale ELFPO-programma's (bestaande 
centrale thema's 3 en 4) in dit kader te 
onderzoeken en verzoekt om 
gemeenschappelijke indicatoren voor de 
lidstaten en regio's om de beheersstructuren 
voor de EU-structuurfondsen en de 
regionale programma's voor 
plattelandsontwikkeling meer op één lijn te 
krijgen;

Or. en

Amendement 334
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. pleit ervoor de herintegratie van 
regionale ELFPO-programma's (bestaande 
centrale thema's 3 en 4) in dit kader te 
onderzoeken en verzoekt om bindende 
voorschriften voor de lidstaten en regio's 
om de beheersstructuren voor de EU-
structuurfondsen en de regionale 
programma's voor plattelandsontwikkeling 
meer op één lijn te krijgen;

29. pleit ervoor de integratie van regionale 
ELFPO-programma's (bestaande centrale 
thema's 3 en 4) in dit kader te onderzoeken 
en verzoekt om bindende voorschriften 
voor de lidstaten en regio's om de 
beheersstructuren voor de EU-
structuurfondsen en de regionale 
programma's voor plattelandsontwikkeling 
meer op één lijn te krijgen;

Or. en

Amendement 335
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan, Victor Boştinaru, Evgeni 
Kirilov, María Irigoyen Pérez, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea 
Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30
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Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt omwille van de efficiëntie de 
afschaffing of bundeling van fondsen die 
van belang zijn voor de regionale 
ontwikkeling en cohesie; beveelt aan het 
globaliseringsfonds als zelfstandig 
instrument op te geven en zijn taak naar 
behoren waar te laten nemen door het 
Sociaal Fonds; verzoekt om een 
onderzoek naar de vraag in hoeverre een 
fusie tussen Cohesiefonds en het Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling zou passen 
binnen de Europese Verdragen; wijst erop 
dat de middelen uit het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling en het 
Cohesiefonds doorgaans bestemd zijn 
voor de financiering van gelijksoortige 
projecten;

Schrappen

Or. en

Amendement 336
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt omwille van de efficiëntie de 
afschaffing of bundeling van fondsen die 
van belang zijn voor de regionale 
ontwikkeling en cohesie; beveelt aan het 
globaliseringsfonds als zelfstandig 
instrument op te geven en zijn taak naar 
behoren waar te laten nemen door het 
Sociaal Fonds; verzoekt om een 
onderzoek naar de vraag in hoeverre een 
fusie tussen Cohesiefonds en het Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling zou passen 
binnen de Europese Verdragen; wijst erop 
dat de middelen uit het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling en het 
Cohesiefonds doorgaans bestemd zijn 
voor de financiering van gelijksoortige 
projecten;

Schrappen
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Or. fr

Amendement 337
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt omwille van de efficiëntie de 
afschaffing of bundeling van fondsen die 
van belang zijn voor de regionale 
ontwikkeling en cohesie; beveelt aan het 
globaliseringsfonds als zelfstandig 
instrument op te geven en zijn taak naar 
behoren waar te laten nemen door het
Sociaal Fonds; verzoekt om een 
onderzoek naar de vraag in hoeverre een 
fusie tussen Cohesiefonds en het Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling zou passen 
binnen de Europese Verdragen; wijst erop 
dat de middelen uit het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling en het 
Cohesiefonds doorgaans bestemd zijn 
voor de financiering van gelijksoortige 
projecten;

Schrappen

Or. en

Amendement 338
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt omwille van de efficiëntie de 
afschaffing of bundeling van fondsen die 
van belang zijn voor de regionale 
ontwikkeling en cohesie; beveelt aan het 
globaliseringsfonds als zelfstandig 
instrument op te geven en zijn taak naar 
behoren waar te laten nemen door het 
Sociaal Fonds; verzoekt om een 
onderzoek naar de vraag in hoeverre een 
fusie tussen Cohesiefonds en het Fonds 

30. verzoekt omwille van de efficiëntie om 
coördinatie van de handelingen die 
betrekking hebben op fondsen die van 
belang zijn voor de regionale ontwikkeling 
en cohesie, teneinde overlappingen te 
voorkomen;
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voor Regionale Ontwikkeling zou passen 
binnen de Europese Verdragen; wijst erop 
dat de middelen uit het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling en het 
Cohesiefonds doorgaans bestemd zijn 
voor de financiering van gelijksoortige 
projecten;

Or. es

Amendement 339
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt omwille van de efficiëntie de 
afschaffing of bundeling van fondsen die 
van belang zijn voor de regionale 
ontwikkeling en cohesie; beveelt aan het 
globaliseringsfonds als zelfstandig 
instrument op te geven en zijn taak naar 
behoren waar te laten nemen door het 
Sociaal Fonds; verzoekt om een onderzoek 
naar de vraag in hoeverre een fusie tussen 
Cohesiefonds en het Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling zou passen binnen de 
Europese Verdragen; wijst erop dat de 
middelen uit het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling en het 
Cohesiefonds doorgaans bestemd zijn 
voor de financiering van gelijksoortige 
projecten;

30. verzoekt omwille van de efficiëntie de 
afschaffing of bundeling van fondsen die 
van belang zijn voor de regionale 
ontwikkeling en cohesie; beveelt aan het 
globaliseringsfonds als zelfstandig 
instrument op te geven en zijn taak naar 
behoren waar te laten nemen door het 
Europees Sociaal Fonds; verzoekt om een 
onderzoek naar de vraag in hoeverre een 
fusie tussen Cohesiefonds, het Europees 
Sociaal Fonds en het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling zou passen binnen 
de Europese Verdragen;

Or. en

Amendement 340
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt omwille van de efficiëntie de 
afschaffing of bundeling van fondsen die 

30. verzoekt omwille van de efficiëntie de 
afschaffing of bundeling van fondsen die 
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van belang zijn voor de regionale 
ontwikkeling en cohesie; beveelt aan het 
globaliseringsfonds als zelfstandig 
instrument op te geven en zijn taak naar 
behoren waar te laten nemen door het 
Sociaal Fonds; verzoekt om een onderzoek 
naar de vraag in hoeverre een fusie tussen 
Cohesiefonds en het Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling zou passen binnen de 
Europese Verdragen; wijst erop dat de 
middelen uit het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling en het 
Cohesiefonds doorgaans bestemd zijn voor 
de financiering van gelijksoortige 
projecten;

van belang zijn voor de regionale 
ontwikkeling en cohesie; verzoekt om een 
onderzoek naar de vraag in hoeverre een 
fusie tussen Cohesiefonds en het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling zou 
passen binnen de Europese Verdragen; 
wijst erop dat de middelen uit het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het 
Cohesiefonds doorgaans bestemd zijn voor 
de financiering van gelijksoortige 
projecten;

Or. it

Amendement 341
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt omwille van de efficiëntie de 
afschaffing of bundeling van fondsen die 
van belang zijn voor de regionale 
ontwikkeling en cohesie; beveelt aan het 
globaliseringsfonds als zelfstandig 
instrument op te geven en zijn taak naar
behoren waar te laten nemen door het 
Sociaal Fonds; verzoekt om een onderzoek 
naar de vraag in hoeverre een fusie tussen 
Cohesiefonds en het Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling zou passen 
binnen de Europese Verdragen; wijst erop 
dat de middelen uit het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling en het 
Cohesiefonds doorgaans bestemd zijn 
voor de financiering van gelijksoortige 
projecten;

30. verzoekt omwille van de efficiëntie de 
afschaffing of bundeling van fondsen die 
van belang zijn voor de regionale 
ontwikkeling en cohesie; beveelt aan het 
globaliseringsfonds als zelfstandig 
instrument op te geven en zijn taak naar 
behoren waar te laten nemen door het 
Europees Sociaal Fonds;

Or. en

Amendement 342
Gaston Franco
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt omwille van de efficiëntie de 
afschaffing of bundeling van fondsen die 
van belang zijn voor de regionale 
ontwikkeling en cohesie; beveelt aan het 
globaliseringsfonds als zelfstandig 
instrument op te geven en zijn taak naar 
behoren waar te laten nemen door het 
Sociaal Fonds; verzoekt om een onderzoek 
naar de vraag in hoeverre een fusie tussen 
Cohesiefonds en het Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling zou passen binnen de 
Europese Verdragen; wijst erop dat de 
middelen uit het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling en het 
Cohesiefonds doorgaans bestemd zijn voor 
de financiering van gelijksoortige 
projecten;

30. verzoekt omwille van de efficiëntie de 
afschaffing of bundeling van fondsen die 
van belang zijn voor de regionale 
ontwikkeling en cohesie; verzoekt om een 
onderzoek naar de vraag in hoeverre een 
fusie tussen Cohesiefonds en het Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling zou passen 
binnen de Europese Verdragen; wijst erop 
dat de middelen uit het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling en het 
Cohesiefonds doorgaans bestemd zijn voor 
de financiering van gelijksoortige 
projecten;

Or. fr

Amendement 343
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt omwille van de efficiëntie de 
afschaffing of bundeling van fondsen die 
van belang zijn voor de regionale 
ontwikkeling en cohesie; beveelt aan het 
globaliseringsfonds als zelfstandig 
instrument op te geven en zijn taak naar 
behoren waar te laten nemen door het 
Sociaal Fonds; verzoekt om een onderzoek 
naar de vraag in hoeverre een fusie tussen 
Cohesiefonds en het Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling zou passen binnen de 
Europese Verdragen; wijst erop dat de 
middelen uit het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling en het 
Cohesiefonds doorgaans bestemd zijn voor 
de financiering van gelijksoortige 

30. verzoekt omwille van de efficiëntie de 
bundeling van fondsen die van belang zijn 
voor de regionale ontwikkeling en cohesie; 
beveelt aan het Europees Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering te 
stroomlijnen met en op te nemen in de 
structuurfondsen, en ervoor te zorgen dat 
dit niet leidt tot een afname van de globale 
omvang van de rubriek "cohesie"; 
verzoekt om een onderzoek naar de vraag 
in hoeverre een fusie tussen Cohesiefonds 
en het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling zou passen binnen de 
Europese Verdragen; wijst erop dat de 
middelen uit het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling en het 
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projecten; Cohesiefonds doorgaans bestemd zijn voor 
de financiering van gelijksoortige 
projecten;

Or. en

Amendement 344
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt omwille van de efficiëntie de 
afschaffing of bundeling van fondsen die 
van belang zijn voor de regionale 
ontwikkeling en cohesie; beveelt aan het 
globaliseringsfonds als zelfstandig 
instrument op te geven en zijn taak naar 
behoren waar te laten nemen door het 
Sociaal Fonds; verzoekt om een onderzoek 
naar de vraag in hoeverre een fusie tussen 
Cohesiefonds en het Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling zou passen binnen de 
Europese Verdragen; wijst erop dat de 
middelen uit het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling en het 
Cohesiefonds doorgaans bestemd zijn voor 
de financiering van gelijksoortige 
projecten;

30. verzoekt omwille van de efficiëntie de 
afschaffing of bundeling van fondsen die 
van belang zijn voor de regionale 
ontwikkeling en cohesie; beveelt aan het 
Europees Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering te stroomlijnen met en op te 
nemen in het Europees Sociaal Fonds; 
verzoekt om een onderzoek naar de vraag 
in hoeverre een fusie tussen Cohesiefonds 
en het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling zou passen binnen de 
Europese Verdragen; wijst erop dat de 
middelen uit het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling en het 
Cohesiefonds doorgaans bestemd zijn voor 
de financiering van gelijksoortige 
projecten;

Or. en

Amendement 345
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt omwille van de efficiëntie de 
afschaffing of bundeling van fondsen die 
van belang zijn voor de regionale 
ontwikkeling en cohesie; beveelt aan het 
globaliseringsfonds als zelfstandig 
instrument op te geven en zijn taak naar 

30. verzoekt omwille van de efficiëntie de 
afschaffing of bundeling van fondsen die 
van belang zijn voor de regionale 
ontwikkeling en cohesie; beveelt aan het 
globaliseringsfonds als zelfstandig 
instrument op te geven en zijn taak naar 
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behoren waar te laten nemen door het 
Sociaal Fonds; verzoekt om een onderzoek 
naar de vraag in hoeverre een fusie tussen 
Cohesiefonds en het Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling zou passen binnen de 
Europese Verdragen; wijst erop dat de 
middelen uit het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling en het 
Cohesiefonds doorgaans bestemd zijn voor 
de financiering van gelijksoortige 
projecten;

behoren waar te laten nemen door het 
Europees Sociaal Fonds zonder dat dit 
gevolgen heeft voor de rubriek "cohesie"
in de EU-begroting; verzoekt om een 
onderzoek naar de vraag in hoeverre een 
fusie tussen Cohesiefonds en het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling zou 
passen binnen de Europese Verdragen; 
wijst erop dat de middelen uit het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het 
Cohesiefonds doorgaans bestemd zijn voor 
de financiering van gelijksoortige 
projecten;

Or. en

Amendement 346
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt omwille van de efficiëntie de 
afschaffing of bundeling van fondsen die 
van belang zijn voor de regionale 
ontwikkeling en cohesie; beveelt aan het 
globaliseringsfonds als zelfstandig 
instrument op te geven en zijn taak naar 
behoren waar te laten nemen door het 
Sociaal Fonds; verzoekt om een onderzoek 
naar de vraag in hoeverre een fusie tussen 
Cohesiefonds en het Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling zou passen binnen de 
Europese Verdragen; wijst erop dat de 
middelen uit het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling en het 
Cohesiefonds doorgaans bestemd zijn voor 
de financiering van gelijksoortige 
projecten;

30. verzoekt omwille van de efficiëntie een 
betere coördinatie van fondsen die van 
belang zijn voor de regionale ontwikkeling 
en cohesie; beveelt aan het 
globaliseringsfonds als zelfstandig 
instrument op te geven en zijn taak naar 
behoren waar te laten nemen door het 
Europees Sociaal Fonds; verzoekt om een 
onderzoek naar de vraag in hoeverre een 
fusie tussen Cohesiefonds en het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling zou 
passen binnen de Europese Verdragen; 
wijst erop dat de middelen uit het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het 
Cohesiefonds doorgaans bestemd zijn voor 
de financiering van gelijksoortige 
projecten;

Or. en

Amendement 347
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. roept op tot herziening van de 
verordening inzake grensoverschrijdende 
samenwerking aan de buitengrenzen en 
van het huidige ENPI, waarbij deze 
fondsen worden geïntegreerd in 
doelstelling 3 voor territoriale 
samenwerking;

Or. en

Amendement 348
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, Patrizia 
Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 – alinea 2 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

benadrukt dat het Europees Fonds voor
aanpassing aan de globalisering (EFG) 
een aanvulling vormt op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het Europees Sociaal Fonds, aangezien 
het tot doel heeft werknemers die vanwege 
de globalisering en de crisis zijn ontslagen 
aan een nieuwe baan te helpen;

Or. it

Amendement 349
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. verwelkomt de doelstellingen van de 
door de Commissie voorgestelde 
ontwikkelings- en 
investeringspartnerschappen (in plaats 

31. benadrukt dat het belangrijk is dat 
regionale en lokale overheden, sociale 
partners en ngo's zo veel mogelijk 
betrokken worden bij het bepalen van de 
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van de vroegere strategische 
referentiekaders) tussen de EU en de
lidstaten; verzoekt dat de 
investeringsprioriteiten voor de uitvoering 
van de EU 2020-strategie en andere 
doelstellingen op het gebied van cohesie-
en structuurbeleid worden vastgelegd; is 
van mening dat de concrete taakverdeling 
tussen de betrokken niveaus zo snel 
mogelijk duidelijk moet worden, en 
verzoekt om handhaving van de nationale 
of regionale bevoegdheden conform het 
subsidiariteitsbeginsel;

prioriteiten van het cohesiebeleid;
benadrukt dat gedeelde 
verantwoordelijkheid en gedeeld beheer 
van middelen als een van de belangrijkste 
beginselen van het cohesiebeleid van 
fundamenteel belang is om de kwaliteit 
van het besluitvormingsproces, de 
strategische planning en de 
verwezenlijking van de doelstellingen te 
waarborgen; is van mening dat de concrete 
taakverdeling tussen de betrokken niveaus 
zo snel mogelijk duidelijk moet worden, en 
verzoekt om versterking van de regionale 
bevoegdheden conform het 
subsidiariteitsbeginsel;

Or. en

Amendement 350
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. verwelkomt de doelstellingen van de 
door de Commissie voorgestelde 
ontwikkelings- en 
investeringspartnerschappen (in plaats van 
de vroegere strategische referentiekaders 
van de afzonderlijke lidstaten) tussen de 
EU en de lidstaten; verzoekt dat de 
investeringsprioriteiten voor de uitvoering 
van de EU 2020-strategie en andere 
doelstellingen op het gebied van cohesie-
en structuurbeleid worden vastgelegd; is 
van mening dat de concrete taakverdeling 
tussen de betrokken niveaus zo snel 
mogelijk duidelijk moet worden, en 
verzoekt om handhaving van de nationale 
of regionale bevoegdheden conform het 
subsidiariteitsbeginsel;

31. verwelkomt de doelstellingen van de 
door de Commissie voorgestelde 
ontwikkelings- en 
investeringspartnerschappen (in plaats van 
de vroegere strategische referentiekaders 
van de afzonderlijke lidstaten) tussen de 
EU en de lidstaten; verzoekt dat de 
doelstellingen van het cohesiebeleid en de 
relevante prioriteiten voor de uitvoering 
van de EU 2020-strategie worden 
vastgelegd; is van mening dat de concrete 
taakverdeling tussen de betrokken niveaus 
zo snel mogelijk duidelijk moet worden, en 
verzoekt om handhaving van de nationale 
of regionale bevoegdheden conform het 
subsidiariteitsbeginsel;

Or. en

Amendement 351
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. verwelkomt de doelstellingen van de 
door de Commissie voorgestelde 
ontwikkelings- en 
investeringspartnerschappen (in plaats 
van de vroegere strategische 
referentiekaders van de afzonderlijke 
lidstaten) tussen de EU en de lidstaten; 
verzoekt dat investeringsprioriteiten voor 
de uitvoering van de EU 2020-strategie en 
andere doelstellingen op het gebied van 
cohesie- en structuurbeleid worden 
vastgelegd; is van mening dat de concrete 
taakverdeling tussen de betrokken niveaus 
zo snel mogelijk duidelijk moet worden, en 
verzoekt om handhaving van de nationale 
of regionale bevoegdheden conform het 
subsidiariteitsbeginsel;

31. verwelkomt de doelstellingen van de 
door de Commissie voorgestelde 
partnerschapsovereenkomsten voor 
ontwikkeling en investeringen (in plaats 
van de vroegere strategische 
referentiekaders van de afzonderlijke 
lidstaten) tussen de EU en de lidstaten; 
verzoekt dat investeringsprioriteiten voor 
de uitvoering van de EU 2020-strategie en 
andere doelstellingen op het gebied van 
cohesie worden vastgelegd; is van mening 
dat de concrete taakverdeling tussen de 
betrokken niveaus zo snel mogelijk 
duidelijk moet worden, en verzoekt om 
handhaving van de nationale of regionale 
bevoegdheden conform het 
subsidiariteitsbeginsel;

Or. es

Amendement 352
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. verwelkomt de doelstellingen van de 
door de Commissie voorgestelde 
ontwikkelings- en 
investeringspartnerschappen (in plaats van 
de vroegere strategische referentiekaders 
van de afzonderlijke lidstaten) tussen de 
EU en de lidstaten; verzoekt dat 
investeringsprioriteiten voor de uitvoering 
van de EU 2020-strategie en andere 
doelstellingen op het gebied van cohesie-
en structuurbeleid worden vastgelegd; is 
van mening dat de concrete taakverdeling 
tussen de betrokken niveaus zo snel 
mogelijk duidelijk moet worden, en 
verzoekt om handhaving van de nationale 
of regionale bevoegdheden conform het 

31. verwelkomt de doelstellingen van de 
door de Commissie voorgestelde 
ontwikkelings- en 
investeringspartnerschappen (in plaats van 
de vroegere strategische referentiekaders 
van de afzonderlijke lidstaten) tussen de 
EU en de lidstaten; verzoekt dat 
investeringsprioriteiten voor de uitvoering 
van de EU 2020-strategie en andere 
doelstellingen op het gebied van cohesie-
en structuurbeleid worden vastgelegd; is 
van mening dat de concrete taakverdeling 
tussen de betrokken niveaus zo snel 
mogelijk duidelijk moet worden, en 
verzoekt om handhaving van de nationale 
en/of regionale en lokale bevoegdheden 
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subsidiariteitsbeginsel; conform het subsidiariteitsbeginsel; roept 
op tot een duidelijke toezegging met 
betrekking tot de betrokkenheid van 
partners bij de ontwikkelings- en 
investeringscontracten;

Or. en

Amendement 353
Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. verwelkomt de doelstellingen van de 
door de Commissie voorgestelde 
ontwikkelings- en 
investeringspartnerschappen (in plaats van 
de vroegere strategische referentiekaders 
van de afzonderlijke lidstaten) tussen de 
EU en de lidstaten; verzoekt dat 
investeringsprioriteiten voor de uitvoering 
van de EU 2020-strategie en andere 
doelstellingen op het gebied van cohesie-
en structuurbeleid worden vastgelegd; is 
van mening dat de concrete taakverdeling 
tussen de betrokken niveaus zo snel 
mogelijk duidelijk moet worden, en 
verzoekt om handhaving van de nationale 
of regionale bevoegdheden conform het 
subsidiariteitsbeginsel;

31. verwelkomt de doelstellingen van de 
door de Commissie voorgestelde 
ontwikkelings- en 
investeringspartnerschappen (in plaats van 
de vroegere strategische referentiekaders 
van de afzonderlijke lidstaten) tussen de 
EU en de lidstaten; verzoekt dat de
belangrijkste investeringsprojecten voor 
de uitvoering van de EU 2020-strategie en 
andere doelstellingen op het gebied van 
cohesie- en structuurbeleid worden 
vastgelegd; is van mening dat de concrete 
taakverdeling tussen de betrokken niveaus 
zo snel mogelijk duidelijk moet worden, en 
verzoekt om handhaving van de nationale 
of regionale bevoegdheden conform het 
subsidiariteitsbeginsel;

Or. bg

Amendement 354
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. roept de lidstaten op om ten volle 
rekening te houden met het 
partnerschapsbeginsel in het kader van de 
toekomstige partnerschaps- en 
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ontwikkelingsovereenkomsten die tot doel 
hebben de vroegere strategische 
referentiekaders van de afzonderlijke 
lidstaten te vervangen; merkt op dat het 
succes van dit strategiedocument 
afhankelijk zal zijn van de mate waarin 
het partnerschapsbeginsel wordt 
geëerbiedigd; verzoekt de Commissie erop 
toe te zien dat dit partnerschap op 
verschillende niveaus daadwerkelijk in 
praktijk wordt gebracht bij de 
onderhandelingen over en de opstelling 
en beoordeling van deze toekomstige 
partnerschapsovereenkomsten;

Or. fr

Amendement 355
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. ondersteunt de handhaving van de 
operationele programma's als belangrijkste 
instrument voor de omzetting van de 
strategiedocumenten in concrete 
investeringsprioriteiten; verzoekt op dit 
punt om duidelijke en meetbare 
doelstellingen;

32. ondersteunt de handhaving van de 
operationele programma's als belangrijkste 
instrument voor de omzetting van het 
cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 356
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. ondersteunt de handhaving van de 
operationele programma's als belangrijkste 
instrument voor de omzetting van de 
strategiedocumenten in concrete 

32. ondersteunt de handhaving van de 
operationele programma's als belangrijkste 
instrument voor de omzetting van de 
strategiedocumenten in concrete 
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investeringsprioriteiten; verzoekt op dit 
punt om duidelijke en meetbare 
doelstellingen;

investeringsprioriteiten; verzoekt op dit 
punt om duidelijke en meetbare 
doelstellingen en benadrukt tegelijkertijd 
dat projecten niet langer moeten worden 
opgesteld in reactie op uitnodigingen tot 
het indienen van projecten, maar dat geld 
uitsluitend moet worden uitgetrokken 
voor concrete projecten;

Or. cs

Amendement 357
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. pleit voor een verplichte deelname van 
deelstaten en regio's aan de opstelling van 
ontwikkelingspartnerschappen en 
operationele programma's; is van mening 
dat formuleringen dienaangaande in de 
structuurfondsenverordeningen moeten 
worden opgenomen;

33. pleit voor een verplichte deelname van 
regionale en lokale overheden aan de 
opstelling van 
ontwikkelingspartnerschappen en 
operationele programma's; is van mening 
dat formuleringen dienaangaande in de 
structuurfondsenverordeningen moeten 
worden opgenomen; onderstreept dat het 
noodzakelijk is de deelname van regionale 
en lokale overheden plaatsvindt op basis 
van een gedetailleerde en juridisch 
bindende omschrijving van het 
partnerschapsbeginsel, die specifieke 
criteria bevat om te waarborgen dat de 
partners effectief kunnen deelnemen aan 
alle stadia van de programmering; wijst 
erop dat niet alleen de centrale overheid, 
maar ook de regionale en lokale 
overheden betrokken moeten worden bij 
de ontwikkelings- en 
investeringspartnerschappen; is van 
mening dat deze alleen dan een brede en 
duurzame basis kunnen hebben als alle 
betrokken partners ermee instemmen;

Or. en

Amendement 358
Patrice Tirolien
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. pleit voor een verplichte deelname van
deelstaten en regio's aan de opstelling van 
ontwikkelingspartnerschappen en 
operationele programma's; is van mening 
dat formuleringen dienaangaande in de 
structuurfondsenverordeningen moeten 
worden opgenomen;

33. pleit voor een verplichte deelname van 
NUTS II-regio's aan de opstelling van 
ontwikkelingspartnerschappen en 
operationele programma's; is van mening 
dat formuleringen dienaangaande in de 
structuurfondsenverordeningen moeten 
worden opgenomen; benadrukt dat het 
absoluut noodzakelijk is om de sociale 
partners en de vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld in een zo 
vroeg mogelijk stadium te betrekken bij de 
onderhandelingen en de tenuitvoerlegging 
van de structuurfondsen;

Or. fr

Amendement 359
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. pleit voor een verplichte deelname van 
deelstaten en regio's aan de opstelling van 
ontwikkelingspartnerschappen en 
operationele programma's; is van mening 
dat formuleringen dienaangaande in de 
structuurfondsenverordeningen moeten 
worden opgenomen;

33. pleit voor een deelname van alle 
betrokken bestuursniveaus aan de 
onderhandelingen over 
partnerschapsovereenkomsten voor 
ontwikkeling en investeringen en aan de
operationele programma's; is van mening 
dat formuleringen dienaangaande in de 
structuurfondsenverordeningen moeten 
worden opgenomen;

Or. es

Amendement 360
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33
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Ontwerpresolutie Amendement

33. pleit voor een verplichte deelname van
deelstaten en regio's aan de opstelling van 
ontwikkelingspartnerschappen en 
operationele programma's; is van mening 
dat formuleringen dienaangaande in de 
structuurfondsenverordeningen moeten 
worden opgenomen;

33. pleit voor een verplichte deelname van 
regionale en lokale overheden, in 
overeenstemming met de constitutionele 
en institutionele organisatie van lidstaten, 
aan de opstelling van 
ontwikkelingspartnerschappen en 
operationele programma's; is van mening 
dat formuleringen dienaangaande in de 
structuurfondsenverordeningen moeten 
worden opgenomen;

Or. en

Amendement 361
Peter Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. pleit voor een verplichte deelname van 
deelstaten en regio's aan de opstelling van 
ontwikkelingspartnerschappen en 
operationele programma's; is van mening 
dat formuleringen dienaangaande in de 
structuurfondsenverordeningen moeten 
worden opgenomen;

33. pleit voor een verplichte deelname van 
deelstaten en van regionale en lokale 
overheden en de hieraan verbonden 
organen aan de opstelling van 
ontwikkelingspartnerschappen en 
operationele programma's; is van mening 
dat formuleringen dienaangaande in de 
structuurfondsenverordeningen moeten 
worden opgenomen;

Or. en

Amendement 362
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. pleit voor een verplichte deelname van 
deelstaten en regio's aan de opstelling van 
ontwikkelingspartnerschappen en 
operationele programma's; is van mening 
dat formuleringen dienaangaande in de 

33. pleit voor een verplichte deelname van 
deelstaten en regio's alsook van lokale 
overheden aan de opstelling van 
ontwikkelingspartnerschappen en 
operationele programma's; is van mening 
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structuurfondsenverordeningen moeten 
worden opgenomen;

dat formuleringen dienaangaande in de 
structuurfondsenverordeningen moeten 
worden opgenomen;

Or. cs

Amendement 363
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. pleit voor een verplichte deelname van
deelstaten en regio's aan de opstelling van 
ontwikkelingspartnerschappen en 
operationele programma's; is van mening 
dat formuleringen dienaangaande in de 
structuurfondsenverordeningen moeten 
worden opgenomen;

33. pleit voor een verplichte deelname van 
regionale en lokale overheden aan de 
opstelling van 
ontwikkelingspartnerschappen en 
operationele programma's; is van mening 
dat formuleringen dienaangaande in de 
structuurfondsenverordeningen moeten 
worden opgenomen;

Or. en

Amendement 364
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. pleit voor een verplichte deelname van
deelstaten en regio's aan de opstelling van 
ontwikkelingspartnerschappen en 
operationele programma's; is van mening 
dat formuleringen dienaangaande in de 
structuurfondsenverordeningen moeten 
worden opgenomen;

33. pleit voor een verplichte deelname van 
deelstaten, het lokale en het regionale 
niveau aan de opstelling van 
ontwikkelingspartnerschappen en 
operationele programma's; is van mening 
dat formuleringen dienaangaande in de 
structuurfondsenverordeningen moeten 
worden opgenomen;

Or. en

Amendement 365
Erminia Mazzoni
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. pleit voor een verplichte deelname van
deelstaten en regio's aan de opstelling van 
ontwikkelingspartnerschappen en 
operationele programma's; is van mening 
dat formuleringen dienaangaande in de 
structuurfondsenverordeningen moeten 
worden opgenomen;

33. pleit voor een nauwe betrokkenheid
van deelstaten en regio's bij de opstelling 
van ontwikkelingspartnerschappen en 
operationele programma's; is van mening 
dat formuleringen dienaangaande in de 
structuurfondsenverordeningen moeten 
worden opgenomen;

Or. it

Amendement 366
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. ondersteunt het systeem van 
thematische prioriteiten dat de Commissie 
heeft voorgesteld; hoe lager het 
ontwikkelingsniveau van een lidstaat of 
regio, hoe uitgebreider een dergelijke 
prioriteitenlijst moet zijn, waarbij 
rekening moet worden gehouden met 
specifieke regionale 
ontwikkelingsbehoeften;

34. ondersteunt het algemene beginsel van 
een "Gemeenschapsmenu" van brede
thematische prioriteiten ter vervanging van 
het huidige systeem waarbij de 
structuurfondsen worden geconcentreerd 
op beperkte categorieën uitgaven; verzet 
zich echter tegen iedere buitensporige 
beperking van het aantal prioriteiten dat 
moet worden gekozen in het kader van de 
nieuwe nationale 
partnerschapsovereenkomsten voor 
ontwikkeling en investeringen en de 
operationele programma's, zodat lokale 
en regionale overheden over voldoende 
speelruimte beschikken om de Europa 
2020-doelstellingen op regionaal niveau 
uit te voeren;

Or. en

Amendement 367
Patrice Tirolien
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. ondersteunt het systeem van
thematische prioriteiten dat de Commissie 
heeft voorgesteld; hoe lager het 
ontwikkelingsniveau van een lidstaat of 
regio, hoe uitgebreider een dergelijke 
prioriteitenlijst moet zijn, waarbij rekening
moet worden gehouden met specifieke 
regionale ontwikkelingsbehoeften;

34. ondersteunt het beginsel van een 
'communautair menu van thematische 
prioriteiten' dat de Commissie heeft 
voorgesteld, op voorwaarde dat dit menu 
ruim genoeg wordt gedefinieerd om 
rekening te kunnen houden met de 
specifieke behoeften van elke Europese 
regio; is van mening dat hoe armer de 
regio's, hoe uitgebreider hun 
prioriteitenlijst moet zijn;

Or. fr

Amendement 368
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34.ondersteunt het systeem van
thematische prioriteiten dat de Commissie 
heeft voorgesteld; hoe lager het 
ontwikkelingsniveau van een lidstaat of 
regio, hoe uitgebreider een dergelijke 
prioriteitenlijst moet zijn, waarbij rekening
moet worden gehouden met specifieke 
regionale ontwikkelingsbehoeften;

34. ondersteunt het beginsel van een 
'communautair menu van thematische 
prioriteiten' dat de Commissie heeft 
voorgesteld, op voorwaarde dat dit menu 
ruim genoeg wordt gedefinieerd om 
rekening te kunnen houden met de 
specifieke behoeften van elke Europese 
regio;

Or. fr

Amendement 369
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. ondersteunt het systeem van 
thematische prioriteiten dat de Commissie 
heeft voorgesteld; hoe lager het 
ontwikkelingsniveau van een lidstaat of 

34. ondersteunt het systeem van 
thematische prioriteiten dat de Commissie 
heeft voorgesteld; hoe lager het 
ontwikkelingsniveau van een lidstaat of 
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regio, hoe uitgebreider een dergelijke 
prioriteitenlijst moet zijn, waarbij rekening 
moet worden gehouden met specifieke 
regionale ontwikkelingsbehoeften;

regio, hoe uitgebreider een dergelijke 
prioriteitenlijst moet zijn, waarbij rekening 
moet worden gehouden met specifieke 
regionale ontwikkelingsbehoeften;
benadrukt dat dit systeem van thematische 
prioriteiten voldoende flexibel en 
bespreekbaar moet zijn, zodat rekening 
kan worden gehouden met de 
uiteenlopende regionale omstandigheden;

Or. fr

Amendement 370
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. ondersteunt het systeem van 
thematische prioriteiten dat de Commissie 
heeft voorgesteld; hoe lager het 
ontwikkelingsniveau van een lidstaat of 
regio, hoe uitgebreider een dergelijke 
prioriteitenlijst moet zijn, waarbij rekening 
moet worden gehouden met specifieke 
regionale ontwikkelingsbehoeften;

34. ondersteunt het systeem van 
thematische prioriteiten dat de Commissie 
heeft voorgesteld; hoe lager het 
ontwikkelingsniveau van een lidstaat of 
regio, hoe uitgebreider een dergelijke 
prioriteitenlijst moet zijn, waarbij rekening 
moet worden gehouden met specifieke 
regionale ontwikkelingsbehoeften en er 
voor moet worden gezorgd dat deze 
thematische aanpak voor de 
programmering van structuur- en 
cohesiefondsen niet ten koste gaat van de 
geïntegreerde en op lokale leest 
geschoeide aanpak;

Or. en

Amendement 371
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. ondersteunt het systeem van 
thematische prioriteiten dat de Commissie 
heeft voorgesteld; hoe lager het 

34. ondersteunt het systeem van 
thematische doelstellingen dat de 
Commissie heeft voorgesteld; hoe lager het 
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ontwikkelingsniveau van een lidstaat of 
regio, hoe uitgebreider een dergelijke 
prioriteitenlijst moet zijn, waarbij rekening 
moet worden gehouden met specifieke 
regionale ontwikkelingsbehoeften; 

ontwikkelingsniveau van een lidstaat of 
regio, hoe uitgebreider een dergelijke 
doelstellingenlijst moet zijn, waarbij 
rekening moet worden gehouden met 
specifieke regionale 
ontwikkelingsbehoeften;

Or. en

Amendement 372
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt ingeval van verplichte 
prioriteiten voor alle lidstaten om deze op
het vlak van innovatie, infrastructuur en 
bescherming van hulpbronnen te stellen en
aan te passen aan de specifieke behoeften 
in de verschillende regio's; benadrukt dat 
op vrijwillige basis en overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel meer prioriteiten 
moeten worden aangeboden en uitgevoerd; 
de aangeboden prioriteiten moeten 
energie, onderwijs en armoedebestrijding 
omvatten;

35. verzoekt om de lijst van prioriteiten op 
het vlak van innovatie, infrastructuur en 
bescherming van hulpbronnen aan te 
passen aan de specifieke behoeften in de 
verschillende regio's; benadrukt dat op 
vrijwillige basis en overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel meer prioriteiten 
moeten worden aangeboden en uitgevoerd,
onder andere op het vlak van energie, 
opleiding en armoedebestrijding;

Or. fr

Amendement 373
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia 
Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt ingeval van verplichte 
prioriteiten voor alle lidstaten om deze op 
het vlak van innovatie, infrastructuur en 
bescherming van hulpbronnen te stellen en 
aan te passen aan de specifieke behoeften 
in de verschillende regio's; benadrukt dat 
op vrijwillige basis en overeenkomstig het 

35. verzoekt de lidstaten om hun 
prioriteiten op het vlak van innovatie, 
infrastructuur en bescherming van 
hulpbronnen te stellen, met een zekere 
flexibiliteit wat de keuzes betreft en tevens 
rekening houdend met de omvang van de 
programma's, de uitgangspositie van de 
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subsidiariteitsbeginsel meer prioriteiten 
moeten worden aangeboden en uitgevoerd; 
de aangeboden prioriteiten moeten energie, 
onderwijs en armoedebestrijding omvatten;

verschillende regio's en de te behalen 
resultaten; benadrukt dat op vrijwillige 
basis en overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel meer prioriteiten 
moeten worden aangeboden en uitgevoerd; 
de aangeboden prioriteiten moeten energie, 
onderwijs en armoedebestrijding omvatten;

Or. it

Amendement 374
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt ingeval van verplichte 
prioriteiten voor alle lidstaten om deze op 
het vlak van innovatie, infrastructuur en 
bescherming van hulpbronnen te stellen en 
aan te passen aan de specifieke behoeften 
in de verschillende regio's; benadrukt dat 
op vrijwillige basis en overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel meer prioriteiten 
moeten worden aangeboden en uitgevoerd; 
de aangeboden prioriteiten moeten 
energie, onderwijs en armoedebestrijding 
omvatten;

35. verzoekt ingeval van verplichte 
prioriteiten voor alle lidstaten om deze op 
het vlak van innovatie, infrastructuur en 
bescherming van hulpbronnen te stellen en 
aan te passen aan de specifieke behoeften 
in de verschillende regio's; benadrukt dat 
op vrijwillige basis en overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel meer prioriteiten 
moeten worden aangeboden en uitgevoerd 
om regio's de nodige mate van flexibiliteit 
te bieden bij het vaststellen van 
aanvullende investeringsprioriteiten in 
overeenstemming met de lokale en
regionale ontwikkelingsbehoeften;

Or. en

Amendement 375
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt ingeval van verplichte 
prioriteiten voor alle lidstaten om deze op 
het vlak van innovatie, infrastructuur en 
bescherming van hulpbronnen te stellen en 
aan te passen aan de specifieke behoeften 

35. verzoekt ingeval van verplichte 
prioriteiten voor alle lidstaten om deze op 
het vlak van innovatie, infrastructuur en 
bescherming van hulpbronnen te stellen en 
aan te passen aan de specifieke behoeften 
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in de verschillende regio's; benadrukt dat 
op vrijwillige basis en overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel meer prioriteiten 
moeten worden aangeboden en uitgevoerd; 
de aangeboden prioriteiten moeten energie, 
onderwijs en armoedebestrijding
omvatten;

in de verschillende regio's; benadrukt in dit 
verband dat innovatie breed moet worden 
gedefinieerd, in overeenstemming met het 
kerninitiatief Innovatie-Unie; benadrukt 
dat op vrijwillige basis en overeenkomstig 
het subsidiariteitsbeginsel meer prioriteiten 
moeten worden aangeboden en uitgevoerd; 
de aangeboden prioriteiten moeten energie, 
onderwijs en de demografische 
veranderingen omvatten;

Or. de

Amendement 376
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt ingeval van verplichte 
prioriteiten voor alle lidstaten om deze op 
het vlak van innovatie, infrastructuur en 
bescherming van hulpbronnen te stellen en 
aan te passen aan de specifieke behoeften 
in de verschillende regio's; benadrukt dat 
op vrijwillige basis en overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel meer prioriteiten 
moeten worden aangeboden en uitgevoerd; 
de aangeboden prioriteiten moeten 
energie, onderwijs en armoedebestrijding 
omvatten;

35. verzoekt ingeval van verplichte 
prioriteiten voor alle lidstaten om deze op 
het vlak van innovatie, infrastructuur en 
bescherming van hulpbronnen te stellen en 
aan te passen aan de specifieke behoeften 
in de verschillende regio's; benadrukt dat 
op vrijwillige basis en overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel meer prioriteiten 
moeten worden aangeboden en uitgevoerd;

Or. cs

Amendement 377
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt ingeval van verplichte 
prioriteiten voor alle lidstaten om deze op 
het vlak van innovatie, infrastructuur en 
bescherming van hulpbronnen te stellen en 

35. verzoekt ingeval van verplichte 
prioriteiten voor alle lidstaten om deze op 
het vlak van innovatie en omvorming tot 
een duurzame economie, duurzame en 
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aan te passen aan de specifieke behoeften 
in de verschillende regio's; benadrukt dat 
op vrijwillige basis en overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel meer prioriteiten 
moeten worden aangeboden en uitgevoerd; 
de aangeboden prioriteiten moeten energie, 
onderwijs en armoedebestrijding omvatten;

klimaatneutrale infrastructuur en 
klimaatbescherming, bescherming van 
hulpbronnen en biodiversiteit, 
klimaatbescherming en energie-efficiëntie 
te stellen en aan te passen aan de specifieke 
behoeften in de verschillende regio's; 
benadrukt dat op vrijwillige basis en 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel 
meer prioriteiten moeten worden 
aangeboden en uitgevoerd; de aangeboden 
prioriteiten moeten energie, onderwijs en 
armoedebestrijding omvatten;

Or. en

Amendement 378
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt ingeval van verplichte 
prioriteiten voor alle lidstaten om deze op 
het vlak van innovatie, infrastructuur en 
bescherming van hulpbronnen te stellen en 
aan te passen aan de specifieke behoeften 
in de verschillende regio's; benadrukt dat 
op vrijwillige basis en overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel meer prioriteiten 
moeten worden aangeboden en uitgevoerd; 
de aangeboden prioriteiten moeten energie, 
onderwijs en armoedebestrijding omvatten;

35. verzoekt ingeval van verplichte 
prioriteiten voor alle lidstaten om deze op 
regionaal niveau vast te stellen, ten minste 
op het vlak van innovatie, infrastructuur en 
bescherming van hulpbronnen, en aan te 
passen aan de specifieke behoeften in de 
verschillende regio's; benadrukt dat op 
vrijwillige basis en overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel meer prioriteiten 
moeten worden aangeboden en uitgevoerd; 
de aangeboden prioriteiten moeten energie, 
onderwijs en armoedebestrijding omvatten;

Or. fr

Amendement 379
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie, Seán Kelly, 
Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt ingeval van verplichte 35. verzoekt ingeval van bepaalde 
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prioriteiten voor alle lidstaten om deze op 
het vlak van innovatie, infrastructuur en 
bescherming van hulpbronnen te stellen en 
aan te passen aan de specifieke behoeften 
in de verschillende regio's; benadrukt dat 
op vrijwillige basis en overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel meer prioriteiten 
moeten worden aangeboden en uitgevoerd; 
de aangeboden prioriteiten moeten energie, 
onderwijs en armoedebestrijding omvatten;

verplichte prioriteiten voor alle lidstaten 
om deze op het vlak van innovatie, 
infrastructuur en bescherming van 
hulpbronnen te stellen en aan te passen aan 
de specifieke behoeften in de verschillende 
regio's; benadrukt dat op vrijwillige basis 
en overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel meer prioriteiten 
moeten worden aangeboden en uitgevoerd; 
merkt op dat het mkb in de EU de 
belangrijkste bron voor werkgelegenheid 
is en een broedplaats voor zakelijke 
ideeën; benadrukt dat de steun aan het 
mkb moet worden voortgezet en versterkt 
in het licht van de belangrijke rol die het 
kan spelen bij de uitvoering van de EU
2020-strategie; benadrukt dat "innovatie"
voor het vlaggenschip Innovatie-Unie 
breed moet worden opgevat, terwijl de 
toegang tot financiering voor het mkb nog 
steeds moet worden vereenvoudigd, merkt 
op dat op vrijwillige basis en 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel 
meer prioriteiten moeten worden 
aangeboden en uitgevoerd ; de aangeboden 
prioriteiten moeten energie, onderwijs en 
armoedebestrijding omvatten;

Or. en

Amendement 380
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt ingeval van verplichte
prioriteiten voor alle lidstaten om deze op 
het vlak van innovatie, infrastructuur en 
bescherming van hulpbronnen te stellen en 
aan te passen aan de specifieke behoeften 
in de verschillende regio's; benadrukt dat 
op vrijwillige basis en overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel meer prioriteiten 
moeten worden aangeboden en uitgevoerd; 
de aangeboden prioriteiten moeten energie, 

35. verzoekt ingeval van verplichte 
doelstellingen voor alle lidstaten om deze 
op het vlak van innovatie, infrastructuur en 
bescherming van hulpbronnen te stellen en 
aan te passen aan de specifieke behoeften 
in de verschillende regio's; benadrukt dat 
op vrijwillige basis en overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel meer prioriteiten 
moeten worden aangeboden en uitgevoerd; 
de aangeboden doelstellingen moeten 
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onderwijs en armoedebestrijding omvatten; energie, onderwijs, gezondheid en 
armoedebestrijding omvatten;

Or. en

Amendement 381
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt ingeval van verplichte
prioriteiten voor alle lidstaten om deze op 
het vlak van innovatie, infrastructuur en 
bescherming van hulpbronnen te stellen en 
aan te passen aan de specifieke behoeften 
in de verschillende regio's; benadrukt dat 
op vrijwillige basis en overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel meer prioriteiten 
moeten worden aangeboden en uitgevoerd; 
de aangeboden prioriteiten moeten energie, 
onderwijs en armoedebestrijding omvatten;

35. verzoekt ingeval van prioriteiten voor 
alle lidstaten om deze op het vlak van 
innovatie, infrastructuur en bescherming 
van hulpbronnen te stellen en aan te passen 
aan de specifieke behoeften in de 
verschillende regio's; benadrukt dat op 
vrijwillige basis en overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel meer prioriteiten
moeten worden aangeboden en uitgevoerd; 
de aangeboden prioriteiten moeten energie, 
onderwijs en armoedebestrijding omvatten;

Or. it

Amendement 382
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt ingeval van verplichte
prioriteiten voor alle lidstaten om deze op 
het vlak van innovatie, infrastructuur en 
bescherming van hulpbronnen te stellen en 
aan te passen aan de specifieke behoeften 
in de verschillende regio's; benadrukt dat 
op vrijwillige basis en overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel meer prioriteiten 
moeten worden aangeboden en uitgevoerd; 
de aangeboden prioriteiten moeten energie, 
onderwijs en armoedebestrijding omvatten;

35. verzoekt ingeval van verplichte
prioriteiten voor alle lidstaten om deze op 
het vlak van innovatie, infrastructuur en 
bescherming van hulpbronnen te stellen en 
aan te passen aan de specifieke behoeften 
in de verschillende regio's; benadrukt dat 
op vrijwillige basis en overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel meer prioriteiten 
moeten worden aangeboden en uitgevoerd; 
de aangeboden prioriteiten zouden energie, 
onderwijs en armoedebestrijding moeten 
omvatten;

Or. es
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Amendement 383
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt ingeval van verplichte 
prioriteiten voor alle lidstaten om deze op 
het vlak van innovatie, infrastructuur en 
bescherming van hulpbronnen te stellen en 
aan te passen aan de specifieke behoeften 
in de verschillende regio's; benadrukt dat 
op vrijwillige basis en overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel meer prioriteiten 
moeten worden aangeboden en uitgevoerd; 
de aangeboden prioriteiten moeten energie, 
onderwijs en armoedebestrijding omvatten;

35. verzoekt ingeval van verplichte 
prioriteiten voor alle lidstaten om deze 
voornamelijk op het vlak van innovatie, 
infrastructuur en bescherming van 
hulpbronnen te stellen en aan te passen aan 
de specifieke behoeften in de verschillende 
regio's; benadrukt dat op vrijwillige basis 
en overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel meer prioriteiten 
moeten worden aangeboden en uitgevoerd; 
de aangeboden prioriteiten moeten energie, 
onderwijs en armoedebestrijding omvatten;

Or. en

Amendement 384
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verzoekt om vertragingen in de 
beginfase van het programma te vermijden 
en pleit in het algemeen voor een sneller 
verloop van besluitvormings- en 
evaluatieprocessen; vraagt om verbetering 
van de apparatuur en netwerken van de 
betrokken bestuurseenheden, een 
verplichting tot openbaarmaking en een
aanzienlijke verkorting van de uiterste 
datums van inschrijving en indiening van 
vereiste rapporten;

36. verzoekt om vertragingen in de 
beginfase van het programma te vermijden 
en pleit in het algemeen voor een sneller 
verloop van besluitvormings- en 
evaluatieprocessen; vraagt om verbetering 
van de technische ondersteuning en 
netwerken van de betrokken 
bestuurseenheden, een verplichting tot 
openbaarmaking;

Or. en

Amendement 385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verzoekt om vertragingen in de 
beginfase van het programma te vermijden 
en pleit in het algemeen voor een sneller 
verloop van besluitvormings- en 
evaluatieprocessen; vraagt om verbetering 
van de apparatuur en netwerken van de 
betrokken bestuurseenheden, een 
verplichting tot openbaarmaking en een 
aanzienlijke verkorting van de uiterste 
datums van inschrijving en indiening van 
vereiste rapporten;

36. verzoekt om vertragingen in de 
beginfase van het programma te vermijden 
en pleit in het algemeen voor een sneller 
verloop van besluitvormings- en 
evaluatieprocessen; vraagt om verbetering 
van de apparatuur en netwerken, 
maatregelen voor capaciteitsopbouw, 
begeleiding en eenvoudige en innovatieve 
vormen van de betrokken 
bestuurseenheden waaronder 
aanspreekpunten, een verplichting tot 
openbaarmaking en een aanzienlijke 
verkorting van de uiterste datums van 
inschrijving en indiening van vereiste 
rapporten; benadrukt de invloed van 
geslaagd partnerschap op de 
vermindering van de administratieve 
lasten voor de begunstigden en dat dit 
hand in hand moet gaan met onderwijs en 
versterking van "actoren van 
verandering"; benadrukt in dit verband 
het belang van uitwisseling van beste 
praktijken tussen de regio's;

Or. en

Amendement 386
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verzoekt om vertragingen in de 
beginfase van het programma te vermijden 
en pleit in het algemeen voor een sneller 
verloop van besluitvormings- en 
evaluatieprocessen; vraagt om verbetering 
van de apparatuur en netwerken van de 
betrokken bestuurseenheden, een 
verplichting tot openbaarmaking en een 
aanzienlijke verkorting van de uiterste 
datums van inschrijving en indiening van 

36. verzoekt om vertragingen in de 
beginfase van het programma te vermijden 
en pleit in het algemeen voor een sneller 
verloop van besluitvormings- en 
evaluatieprocessen; vraagt om verbetering 
van de apparatuur en netwerken van de 
betrokken bestuurseenheden, een 
verplichting tot openbaarmaking en een 
aanzienlijke verkorting van de uiterste 
datums van inschrijving en indiening van 
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vereiste rapporten; vereiste rapporten; verzoekt de Commissie 
te evalueren of proefgebieden kunnen 
worden ingesteld om nieuwe regelingen 
op kleinere schaal te testen voordat de 
deze van kracht worden voor de overige 
regio's en zo mogelijke problemen bij de 
uitvoering op te kunnen sporen;

Or. en

Amendement 387
Juozas Imbrasas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verzoekt om vertragingen in de 
beginfase van het programma te vermijden 
en pleit in het algemeen voor een sneller 
verloop van besluitvormings- en 
evaluatieprocessen; vraagt om verbetering 
van de apparatuur en netwerken van de 
betrokken bestuurseenheden, een 
verplichting tot openbaarmaking en een 
aanzienlijke verkorting van de uiterste 
datums van inschrijving en indiening van 
vereiste rapporten;

36. verzoekt om vertragingen in de 
beginfase van het programma te vermijden 
en pleit in het algemeen voor een sneller 
verloop van besluitvormings- en 
evaluatieprocessen; vraagt om verbetering 
van de apparatuur en netwerken van de 
betrokken bestuurseenheden, een 
verkorting van de uiterste datums van 
inschrijving en indiening van vereiste 
rapporten, hetgeen echter op geen enkele 
wijze ten koste mag gaan van de 
transparantie;

Or. lt

Amendement 388
Hermann Winkler, Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verzoekt om vertragingen in de 
beginfase van het programma te vermijden 
en pleit in het algemeen voor een sneller 
verloop van besluitvormings- en 
evaluatieprocessen; vraagt om verbetering 
van de apparatuur en netwerken van de 
betrokken bestuurseenheden, een 

36. verzoekt om vertragingen in de 
beginfase van het programma te vermijden 
en pleit in het algemeen voor een sneller 
verloop van besluitvormings- en 
evaluatieprocessen; benadrukt dat dit met 
name voor het midden- en kleinbedrijf 
van groot belang is; vraagt om verbetering 
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verplichting tot openbaarmaking en een 
aanzienlijke verkorting van de uiterste 
datums van inschrijving en indiening van 
vereiste rapporten;

van de apparatuur en netwerken van de 
betrokken bestuurseenheden, een 
verplichting tot openbaarmaking en een 
aanzienlijke verkorting van de uiterste 
datums van inschrijving en indiening van 
vereiste rapporten;

Or. de

Amendement 389
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verzoekt om vertragingen in de 
beginfase van het programma te vermijden 
en pleit in het algemeen voor een sneller 
verloop van besluitvormings- en 
evaluatieprocessen; vraagt om verbetering 
van de apparatuur en netwerken van de 
betrokken bestuurseenheden, een 
verplichting tot openbaarmaking en een 
aanzienlijke verkorting van de uiterste 
datums van inschrijving en indiening van 
vereiste rapporten;

36. verzoekt om vertragingen in de 
beginfase van het programma te vermijden 
en pleit in het algemeen voor een sneller 
verloop van besluitvormings- en 
evaluatieprocessen; vraagt om verbetering 
van de apparatuur en netwerken van de 
betrokken bestuurseenheden, een 
verplichting tot openbaarmaking en een 
aanzienlijke verkorting van de uiterste 
datums van inschrijving en indiening van 
vereiste rapporten; steunt de toewijzing 
van middelen voor een grotere 
bestuurlijke capaciteit op lokaal en 
regionaal niveau, waar dat nodig is;

Or. ro

Amendement 390
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verzoekt om vertragingen in de 
beginfase van het programma te vermijden 
en pleit in het algemeen voor een sneller 
verloop van besluitvormings- en 
evaluatieprocessen; vraagt om verbetering 
van de apparatuur en netwerken van de 

36. verzoekt om vertragingen in de 
beginfase van het programma te vermijden 
en pleit in het algemeen voor een sneller 
verloop van besluitvormings- en 
evaluatieprocessen; vraagt om verbetering 
van de apparatuur en netwerken van de 
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betrokken bestuurseenheden, een 
verplichting tot openbaarmaking en een 
aanzienlijke verkorting van de uiterste 
datums van inschrijving en indiening van 
vereiste rapporten;

betrokken bestuurseenheden, een 
herziening van de verplichting tot 
openbaarmaking en een aanzienlijke 
verkorting van de uiterste datums van 
inschrijving en indiening van vereiste 
rapporten;

Or. en

Amendement 391
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. wijst erop dat de uitwisseling van 
beste praktijken tussen de regio's verder 
moet worden versterkt, omdat dit bijdraagt 
aan het streven naar de doelstellingen om 
de fondsen beter en efficiënter te 
gebruiken; vraagt om de instelling en 
tijdige uitvoering van programma's die dit 
soort uitwisseling bevorderen, naar het 
voorbeeld van het Erasmusprogamma 
voor gekozen plaatselijke en regionale 
vertegenwoordigers, waarvan om directe 
tenuitvoerlegging wordt gevraagd;

Or. en

Amendement 392
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Tussenkop 3

Ontwerpresolutie Amendement

Prikkels, voorwaarden, nadruk op 
resultaten, cofinanciering, 
financieringsopties

Prikkels, voorwaarden, nadruk op 
behoeften en resultaten, cofinanciering, 
financieringsopties

Or. el

Amendement 393
Patrice Tirolien
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. dringt erop aan de betaling van 
subsidies aan voorwaarden in de 
investeringspartnerschappen te koppelen, 
volgens welke de lidstaten hervormingen 
moeten doorvoeren om ervoor te zorgen 
dat subsidies doelmatig worden ingezet op 
gebieden die rechtstreeks verband houden 
met het cohesiebeleid; acht het terecht dat 
dit wordt gekoppeld aan met name de 
correcte tenuitvoerlegging van al 
goedgekeurde EU-wetgeving (waaronder 
prijsreguleringen, openbare 
aanbestedingen, vervoer, milieu, 
gezondheidszorg), om zo 
onregelmatigheden te voorkomen en 
effectiviteit te garanderen; staat echter 
afwijzend tegenover doelstellingen die van 
lidstaten ingrijpende sociale en 
economische hervormingen verlangen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 394
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. dringt erop aan de betaling van 
subsidies aan voorwaarden in de 
investeringspartnerschappen te koppelen, 
volgens welke de lidstaten hervormingen 
moeten doorvoeren om ervoor te zorgen
dat subsidies doelmatig worden ingezet op 
gebieden die rechtstreeks verband houden 
met het cohesiebeleid; acht het terecht dat 
dit wordt gekoppeld aan met name de 
correcte tenuitvoerlegging van al 
goedgekeurde EU-wetgeving (waaronder 
prijsreguleringen, openbare 
aanbestedingen, vervoer, milieu, 

37. moedigt regionale en lokale overheden 
ten sterkste aan om ervoor te zorgen dat 
hun administratieve en institutionele 
capaciteit zo goed mogelijk presteert en 
gepaste financiële en personele middelen 
te ontwikkelen om de complexiteit van de 
door de EU gefinancierde projecten aan 
te kunnen, met name qua administratieve 
lasten; benadrukt dat moet worden 
gezorgd voor het juiste 
financieringspercentage om regionale en
lokale overheden naar behoren in staat te 
stellen om deel te nemen in grote, via 
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gezondheidszorg), om zo 
onregelmatigheden te voorkomen en 
effectiviteit te garanderen; staat echter 
afwijzend tegenover doelstellingen die van 
lidstaten ingrijpende sociale en 
economische hervormingen verlangen;

structuurfondsen gefinancierde projecten;

Or. en

Amendement 395
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. dringt erop aan de betaling van 
subsidies aan voorwaarden in de 
investeringspartnerschappen te koppelen, 
volgens welke de lidstaten hervormingen 
moeten doorvoeren om ervoor te zorgen 
dat subsidies doelmatig worden ingezet op 
gebieden die rechtstreeks verband houden 
met het cohesiebeleid; acht het terecht dat 
dit wordt gekoppeld aan met name de 
correcte tenuitvoerlegging van al 
goedgekeurde EU-wetgeving (waaronder 
prijsreguleringen, openbare 
aanbestedingen, vervoer, milieu, 
gezondheidszorg), om zo 
onregelmatigheden te voorkomen en 
effectiviteit te garanderen; staat echter 
afwijzend tegenover doelstellingen die van 
lidstaten ingrijpende sociale en
economische hervormingen verlangen;

37. dringt erop aan de betaling van 
subsidies aan voorwaarden in de 
investeringspartnerschappen te koppelen, 
volgens welke de lidstaten hervormingen 
moeten doorvoeren om ervoor te zorgen 
dat subsidies doelmatig worden ingezet op 
gebieden die rechtstreeks verband houden 
met het cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 396
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. dringt erop aan de betaling van 37. dringt erop aan de betaling van 
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subsidies aan voorwaarden in de 
investeringspartnerschappen te koppelen, 
volgens welke de lidstaten hervormingen 
moeten doorvoeren om ervoor te zorgen 
dat subsidies doelmatig worden ingezet op 
gebieden die rechtstreeks verband houden 
met het cohesiebeleid; acht het terecht dat 
dit wordt gekoppeld aan met name de 
correcte tenuitvoerlegging van al 
goedgekeurde EU-wetgeving (waaronder 
prijsreguleringen, openbare 
aanbestedingen, vervoer, milieu, 
gezondheidszorg), om zo 
onregelmatigheden te voorkomen en 
effectiviteit te garanderen ; staat echter 
afwijzend tegenover doelstellingen die van 
lidstaten ingrijpende sociale en 
economische hervormingen verlangen;

subsidies aan voorwaarden in de 
investeringspartnerschappen te koppelen, 
volgens welke de lidstaten hervormingen 
moeten doorvoeren om ervoor te zorgen 
dat subsidies doelmatig worden ingezet op 
gebieden die rechtstreeks verband houden 
met het cohesiebeleid, op voorwaarde dat 
de volgende voorwaarden zijn vervuld: de 
conditionaliteit dient om de 
doeltreffendheid en doelmatigheid van 
cohesiebeleid te verbeteren, de actoren die 
zijn betrokken bij het beheer van 
operationele progamma's hebben de 
mogelijkheid de conditionaliteit te 
beïnvloeden, deze actoren beschikken over 
de nodige bevoegdheid en institutionele 
capaciteit om te vereiste veranderingen 
door te voeren, zijn aansprakelijk voor de 
conditionaliteit en kunnen deze begrijpen; 
staat echter afwijzend tegenover 
doelstellingen die van lidstaten ingrijpende 
sociale en economische hervormingen 
verlangen; alle voorwaarden moeten 
volledig in overeenstemming zijn met de 
beginselen van subsidiariteit en 
partnerschap;

Or. en

Amendement 397
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. dringt erop aan de betaling van 
subsidies aan voorwaarden in de 
investeringspartnerschappen te koppelen,
volgens welke de lidstaten hervormingen 
moeten doorvoeren om ervoor te zorgen 
dat subsidies doelmatig worden ingezet op 
gebieden die rechtstreeks verband houden 
met het cohesiebeleid; acht het terecht dat 
dit wordt gekoppeld aan met name de 
correcte tenuitvoerlegging van al 
goedgekeurde EU-wetgeving (waaronder 
prijsreguleringen, openbare 

37. heeft twijfels over de voordelen van 
een eventuele koppeling van de betaling 
van subsidies aan voorwaarden in de
partnerschapsovereenkomsten voor 
ontwikkeling en investeringen; wijst erop 
dat aangescherpte voorwaarden van het 
regionale beleid alleen mogelijk zijn in 
het kader van passend bestuur dat 
verband houdt met de aard van het
cohesiebeleid; acht het echter terecht om 
speciale aandacht te besteden aan de 
beoordelingen van de prestaties; dringt 
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aanbestedingen, vervoer, milieu, 
gezondheidszorg), om zo 
onregelmatigheden te voorkomen en 
effectiviteit te garanderen; staat echter
afwijzend tegenover doelstellingen die van 
lidstaten ingrijpende sociale en 
economische hervormingen verlangen;

erop aan de vereenvoudiging van het 
bestuur en de wetgeving te vertalen in een 
verbetering van de efficiëntie in het 
gebruik van de middelen en een 
vermindering van het aantal 
onregelmatigheden; staat afwijzend 
tegenover elke doelstelling die van 
lidstaten ingrijpende sociale en 
economische hervormingen verlangt en 
verzet zich dan ook sterk tegen iedere 
macro-economische voorwaarde;
herinnert er bovendien aan dat geen 
enkele communautaire beleidsmaatregel 
aan dergelijke eisen hoeft te voldoen;

Or. es

Amendement 398
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. dringt erop aan de betaling van
subsidies aan voorwaarden in de 
investeringspartnerschappen te koppelen, 
volgens welke de lidstaten hervormingen
moeten doorvoeren om ervoor te zorgen
dat subsidies doelmatig worden ingezet op 
gebieden die rechtstreeks verband houden 
met het cohesiebeleid; acht het terecht dat 
dit wordt gekoppeld aan met name de 
correcte tenuitvoerlegging van al 
goedgekeurde EU-wetgeving (waaronder 
prijsreguleringen, openbare 
aanbestedingen, vervoer, milieu, 
gezondheidszorg), om zo 
onregelmatigheden te voorkomen en 
effectiviteit te garanderen; staat echter
afwijzend tegenover doelstellingen die van 
lidstaten ingrijpende sociale en
economische hervormingen verlangen;

37. dringt erop aan de betaling van
geldelijke middelen aan voorwaarden in de 
investeringspartnerschappen te koppelen, 
volgens welke de lidstaten de nodige 
waarborgen moeten bieden dat subsidies 
doelmatig worden ingezet op gebieden die 
rechtstreeks verband houden met het 
cohesiebeleid; staat afwijzend tegenover 
doelstellingen die van lidstaten ingrijpende 
economische en sociale hervormingen 
verlangen en in strijd met het 
subsidiariteitsbeginsel nog meer 
bevoegdheden overdragen op het 
Europees niveau;

Or. cs
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Amendement 399
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Philippe Boulland, Sophie 
Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. dringt erop aan de betaling van 
subsidies aan voorwaarden in de 
investeringspartnerschappen te koppelen, 
volgens welke de lidstaten hervormingen 
moeten doorvoeren om ervoor te zorgen 
dat subsidies doelmatig worden ingezet op 
gebieden die rechtstreeks verband houden 
met het cohesiebeleid; acht het terecht dat 
dit wordt gekoppeld aan met name de 
correcte tenuitvoerlegging van al 
goedgekeurde EU-wetgeving (waaronder 
prijsreguleringen, openbare 
aanbestedingen, vervoer, milieu, 
gezondheidszorg), om zo 
onregelmatigheden te voorkomen en 
effectiviteit te garanderen; staat echter 
afwijzend tegenover doelstellingen die van 
lidstaten ingrijpende sociale en 
economische hervormingen verlangen;

37. dringt erop aan de betaling van 
subsidies aan voorwaarden in de 
investeringspartnerschappen te koppelen 
en verzoekt de Commissie de lidstaten op 
te roepen om hervormingen door te voeren
om ervoor te zorgen dat subsidies 
doelmatig worden ingezet op gebieden die 
rechtstreeks verband houden met het 
cohesiebeleid; staat echter afwijzend 
tegenover doelstellingen die van lidstaten 
ingrijpende sociale en economische 
hervormingen verlangen;

Or. fr

Amendement 400
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, Patrizia 
Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. dringt erop aan de betaling van 
subsidies aan voorwaarden in de 
investeringspartnerschappen te koppelen, 
volgens welke de lidstaten hervormingen 
moeten doorvoeren om ervoor te zorgen 
dat subsidies doelmatig worden ingezet op
gebieden die rechtstreeks verband houden 
met het cohesiebeleid; acht het terecht dat 
dit wordt gekoppeld aan met name de 

37. dringt erop aan de betaling van 
subsidies te koppelen aan op voorhand, 
aan het begin van de 
programmeringsperiode, in het kader van 
overleg tussen de Commissie en de 
lidstaten bepaalde en vervolgens in de 
investeringspartnerschappen en in de 
operationele programma's neergelegde 
voorwaarden; de voorwaarden vooraf 
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correcte tenuitvoerlegging van al 
goedgekeurde EU-wetgeving (waaronder 
prijsreguleringen, openbare 
aanbestedingen, vervoer, milieu, 
gezondheidszorg), om zo 
onregelmatigheden te voorkomen en 
effectiviteit te garanderen; staat echter 
afwijzend tegenover doelstellingen die van 
lidstaten ingrijpende sociale en 
economische hervormingen verlangen;

moeten duidelijk worden omschreven en 
bekeken. Bovendien moeten ze 
verifieerbaar zijn en uitsluitend 
betrekking hebben op aspecten die 
rechtstreeks verband houden met de
efficiëntie van de investeringen uit hoofde 
van het cohesiebeleid; acht het terecht dat 
dit wordt gekoppeld aan met name de 
correcte tenuitvoerlegging van al 
goedgekeurde EU-wetgeving (waaronder 
prijsreguleringen, openbare 
aanbestedingen, vervoer, milieu, 
gezondheidszorg), om zo 
onregelmatigheden te voorkomen en 
effectiviteit te garanderen; staat echter 
afwijzend tegenover doelstellingen die van 
lidstaten ingrijpende sociale en 
economische hervormingen verlangen;

Or. it

Amendement 401
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. dringt erop aan de betaling van 
subsidies aan voorwaarden in de
investeringspartnerschappen te koppelen, 
volgens welke de lidstaten hervormingen 
moeten doorvoeren om ervoor te zorgen 
dat subsidies doelmatig worden ingezet op 
gebieden die rechtstreeks verband houden 
met het cohesiebeleid; acht het terecht dat 
dit wordt gekoppeld aan met name de 
correcte tenuitvoerlegging van al 
goedgekeurde EU-wetgeving (waaronder 
prijsreguleringen, openbare 
aanbestedingen, vervoer, milieu, 
gezondheidszorg), om zo 
onregelmatigheden te voorkomen en 
effectiviteit te garanderen; staat echter 
afwijzend tegenover doelstellingen die van 
lidstaten ingrijpende sociale en 
economische hervormingen verlangen;

37. dringt erop aan specifieke voorwaarden 
in te voeren voor de 
investeringspartnerschappen, volgens 
welke de lidstaten hervormingen moeten 
doorvoeren en waaraan de betaling van 
subsidies wordt gekoppeld; acht het terecht 
dat dit wordt gekoppeld aan met name de 
correcte tenuitvoerlegging van al 
goedgekeurde EU-wetgeving (waaronder 
prijsreguleringen, openbare 
aanbestedingen, vervoer, milieu, 
gezondheidszorg), om zo 
onregelmatigheden te voorkomen en 
effectiviteit te garanderen; staat echter 
afwijzend tegenover doelstellingen die van 
lidstaten ingrijpende sociale en 
economische hervormingen verlangen;
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Or. it

Amendement 402
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. dringt erop aan de betaling van 
subsidies aan voorwaarden in de 
investeringspartnerschappen te koppelen, 
volgens welke de lidstaten hervormingen 
moeten doorvoeren om ervoor te zorgen 
dat subsidies doelmatig worden ingezet op 
gebieden die rechtstreeks verband houden 
met het cohesiebeleid; acht het terecht dat 
dit wordt gekoppeld aan met name de 
correcte tenuitvoerlegging van al 
goedgekeurde EU-wetgeving (waaronder 
prijsreguleringen, openbare 
aanbestedingen, vervoer, milieu, 
gezondheidszorg), om zo 
onregelmatigheden te voorkomen en 
effectiviteit te garanderen; staat echter 
afwijzend tegenover doelstellingen die van 
lidstaten ingrijpende sociale en 
economische hervormingen verlangen;

37. dringt erop aan de betaling van 
subsidies te koppelen aan voorwaarden in 
de overeenkomsten voor ontwikkelings-
en investeringspartnerschappen, volgens 
welke de lidstaten worden verzocht
hervormingen door te voeren om ervoor te 
zorgen dat subsidies doelmatig worden 
ingezet op gebieden die rechtstreeks 
verband houden met het cohesiebeleid; 
acht het terecht dat dit wordt gekoppeld 
aan met name de correcte 
tenuitvoerlegging van al goedgekeurde 
EU-wetgeving (waaronder 
prijsreguleringen, openbare 
aanbestedingen, vervoer, milieu, 
gezondheidszorg), om zo 
onregelmatigheden te voorkomen en 
effectiviteit te garanderen; staat echter 
afwijzend tegenover doelstellingen die van 
lidstaten ingrijpende sociale en 
economische hervormingen verlangen;

Or. en

Amendement 403
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. dringt erop aan de betaling van 
subsidies aan voorwaarden in de 
investeringspartnerschappen te koppelen, 
volgens welke de lidstaten hervormingen 
moeten doorvoeren om ervoor te zorgen 
dat subsidies doelmatig worden ingezet op 

37. dringt erop aan de betaling van 
subsidies aan voorwaarden in de 
ontwikkelings- en
investeringspartnerschappen te koppelen, 
volgens welke de lidstaten hervormingen 
moeten doorvoeren om ervoor te zorgen 
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gebieden die rechtstreeks verband houden 
met het cohesiebeleid; acht het terecht dat 
dit wordt gekoppeld aan met name de 
correcte tenuitvoerlegging van al 
goedgekeurde EU-wetgeving (waaronder 
prijsreguleringen, openbare 
aanbestedingen, vervoer, milieu, 
gezondheidszorg), om zo 
onregelmatigheden te voorkomen en 
effectiviteit te garanderen; staat echter 
afwijzend tegenover doelstellingen die van 
lidstaten ingrijpende sociale en 
economische hervormingen verlangen;

dat subsidies doelmatig worden ingezet op 
gebieden die rechtstreeks verband houden 
met het cohesiebeleid zolang aan de 
volgende voorwaarden is voldaan, dat de 
conditionaliteit dient om doeltreffendheid 
en doelmatigheid van cohesiebeleid te 
vergroten, de actoren die betrokken zijn 
bij OP-beheer de mogelijkheid hebben de 
voorwaarden te beïnvloeden, deze actoren 
beschikken over de benodigde 
bevoegdheid en institutionele capaciteit 
om de vereiste veranderingen door te 
voeren en de betrokken actoren 
aanprakelijk zijn voor de conditionaliteit 
en deze kunnen begrijpen; acht het terecht 
dat dit wordt gekoppeld aan met name de 
correcte tenuitvoerlegging van al 
goedgekeurde EU-wetgeving (waaronder 
prijsreguleringen, openbare 
aanbestedingen, vervoer, milieu, 
gezondheidszorg), om zo 
onregelmatigheden te voorkomen en 
effectiviteit te garanderen; staat echter 
afwijzend tegenover doelstellingen die van 
lidstaten ingrijpende sociale en 
economische hervormingen verlangen; alle 
voorwaarden moeten volledig in 
overeenstemming zijn met de beginselen 
van subsidiariteit en partnerschap;

Or. en

Amendement 404
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. dringt erop aan de betaling van 
subsidies aan voorwaarden in de 
investeringspartnerschappen te koppelen, 
volgens welke de lidstaten hervormingen 
moeten doorvoeren om ervoor te zorgen 
dat subsidies doelmatig worden ingezet op 
gebieden die rechtstreeks verband houden 
met het cohesiebeleid; acht het terecht dat 
dit wordt gekoppeld aan met name de 

37. dringt erop aan de betaling van 
subsidies aan voorwaarden in de 
investeringspartnerschappen te koppelen, 
volgens welke de lidstaten bepaalde 
verplichtingen aangaan om ervoor te 
zorgen dat subsidies doeltreffend worden 
ingezet op gebieden die rechtstreeks 
verband houden met het cohesiebeleid; 
acht het terecht dat dit wordt gekoppeld 
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correcte tenuitvoerlegging van al 
goedgekeurde EU-wetgeving (waaronder 
prijsreguleringen, openbare 
aanbestedingen, vervoer, milieu, 
gezondheidszorg), om zo 
onregelmatigheden te voorkomen en 
effectiviteit te garanderen; staat echter 
afwijzend tegenover doelstellingen die van 
lidstaten ingrijpende sociale en 
economische hervormingen verlangen;

aan met name de correcte 
tenuitvoerlegging van al goedgekeurde 
EU-wetgeving (waaronder 
prijsreguleringen, openbare 
aanbestedingen, vervoer, milieu, 
gezondheidszorg), om zo 
onregelmatigheden te voorkomen en 
effectiviteit te garanderen; staat echter 
afwijzend tegenover doelstellingen die van 
lidstaten ingrijpende sociale en 
economische hervormingen verlangen;

Or. en

Amendement 405
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. benadrukt dat de uitgaven van de 
EU door gendergevoelige budgettering 
doeltreffender worden; roept de 
Commissie op een procedurevoorstel in te 
dienen om methoden van gendergevoelige 
budgettering te introduceren in het 
opzetten en beheer van 
structuurfondsenprogramma's na 2013 en 
de gendervaardigheid op alle relevante 
niveaus bij overheden te vergroten door 
bevordering van de opbouw van 
capaciteit;

Or. en

Amendement 406
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. is sterk gekant tegen elke vorm van 
voorwaardelijkheid die sancties inhoudt 
voor lokale overheden zonder dat deze een 
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stem hebben in het 
besluitvormingsproces; verzoekt de 
Commissie daarentegen er bij de lidstaten 
op aan te dringen de nodige 
hervormingen door te voeren om ervoor te 
zorgen dat subsidies doelmatig worden 
ingezet op gebieden die rechtstreeks 
verband houden met het cohesiebeleid, 
teneinde onregelmatigheden te 
voorkomen en te verzekeren dat de steun 
efficiënt wordt gebruikt; gaat er in geen 
geval mee akkoord dat het cohesiebeleid 
wordt aangewend voor de invoering van 
bepalingen die van lidstaten ingrijpende 
sociale en economische hervormingen 
verlangen;

Or. fr

Amendement 407
László Surján, Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. is van mening dat nieuwe 
conditionaliteit niet mag leiden tot extra 
administratieve lasten voor de betrokken 
actoren; moedigt de ontwikkeling aan van 
samenhangende, standaard systemen voor 
conditionaliteit voor zowel EFRO als 
ESF, die tevens objectief moet kunnen 
worden beoordeeld;

Or. en

Amendement 408
Joachim Zeller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. steunt de eis van de Commissie om 
de macro-economische conditionaliteit, 
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die voortvloeit uit de begrotingsdiscipline, 
niet alleen maar toe te passen op de 
cohesiefondsen, maar ook op andere 
structuur- en landbouwfondsen;

Or. de

Amendement 409
Joachim Zeller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 ter. is van mening dat de Commissie 
verantwoordelijk is voor het formuleren 
van de verschillende vormen van 
conditionaliteit, voor de manier waarop 
die worden omgezet, en voor het toezicht 
daarop, en stelt daarom voor om de 
nodige actieplannen voor de lidstaten en 
de regio's uit te werken;

Or. de

Amendement 410
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. is verheugd over de sterkere nadruk 
op resultaten in het cohesiebeleid die de 
Commissie wil bereiken door passende 
doelstellingen en indicatoren ex ante vast 
te leggen; benadrukt dat het slechts om 
een klein aantal duidelijk omschreven en 
meetbare indicatoren mag gaan die 
rechtstreeks verband houden met de 
subsidie en die in overleg met de 
regio's/lidstaten moeten worden 
vastgesteld;

38. steunt de Commissie in haar voorstel 
voor een meer resultaatgeoriënteerde 
aanpak door het gebruik van duidelijke en 
meetbare doelen alsook van tevoren 
afgesproken resultaatsindicatoren die 
overeenstemmen met de specifieke 
doelstellingen van iedere regio, wijst een 
enkele beoordeling van prestaties aan de 
hand van voortgang naar de Europa 
2020-doelstellingen, af; benadrukt dat 
hier in de programmeringsperiode 2007-
2013 voortgang is geboekt door de 
opname van ex ante, lopende en ex post 
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evaluaties;

Or. en

Amendement 411
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. is verheugd over de sterkere nadruk op 
resultaten in het cohesiebeleid die de 
Commissie wil bereiken door passende 
doelstellingen en indicatoren ex ante vast 
te leggen; benadrukt dat het slechts om een 
klein aantal duidelijk omschreven en 
meetbare indicatoren mag gaan die 
rechtstreeks verband houden met de 
subsidie en die in overleg met de 
regio's/lidstaten moeten worden 
vastgesteld;

38. is verheugd over de sterkere nadruk op 
resultaten in het cohesiebeleid die de 
Commissie wil bereiken door passende 
doelstellingen en indicatoren ex ante vast 
te leggen; benadrukt dat het slechts om een 
klein aantal duidelijk omschreven en 
meetbare indicatoren mag gaan die 
rechtstreeks verband houden met de
subsidie en die in overleg met de 
regio's/lidstaten moeten worden 
vastgesteld; beveelt aan om de 
projectselectie te verbeteren en tevens te 
steunen op de ervaring die is opgedaan in 
de regio's/lidstaten, ook door het opnemen 
van financieringsinstrumenten als 
NECATER, dat is ontwikkeld door de 
Franse overheid en is gericht op de 
vermindering van koolstofemissie van 
projecten en de verbetering van 
plaatselijke en regionale 
koolstofregistratie;

Or. en

Amendement 412
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. is verheugd over de sterkere nadruk op 
resultaten in het cohesiebeleid die de 
Commissie wil bereiken door passende 
doelstellingen en indicatoren ex ante vast 

38. is verheugd over de sterkere nadruk op 
resultaten in het cohesiebeleid die de 
Commissie wil bereiken door passende 
doelstellingen en indicatoren ex ante vast 
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te leggen; benadrukt dat het slechts om een 
klein aantal duidelijk omschreven en 
meetbare indicatoren mag gaan die 
rechtstreeks verband houden met de 
subsidie en die in overleg met de 
regio's/lidstaten moeten worden 
vastgesteld;

te leggen; benadrukt dat het slechts om een 
klein aantal duidelijk omschreven en 
meetbare indicatoren mag gaan die 
rechtstreeks verband houden met de 
subsidie en die in overleg met de 
regio's/lidstaten moeten worden 
vastgesteld; is echter van mening dat bij 
alle voorgestelde instrumenten en criteria 
voor het meten van resultaten in de eerste 
plaats de kwaliteit van de programma's 
voor ogen moet worden gehouden;

Or. fr

Amendement 413
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. is verheugd over de sterkere nadruk op 
resultaten in het cohesiebeleid die de 
Commissie wil bereiken door passende
doelstellingen en indicatoren ex ante vast 
te leggen; benadrukt dat het slechts om een 
klein aantal duidelijk omschreven en 
meetbare indicatoren mag gaan die 
rechtstreeks verband houden met de 
subsidie en die in overleg met de 
regio's/lidstaten moeten worden 
vastgesteld;

38. is verheugd over de sterkere nadruk op 
resultaten in het cohesiebeleid die de 
Commissie wil bereiken, maar denkt dat 
door doelstellingen en indicatoren ex ante 
vast te leggen de nadruk zal komen te 
liggen op pogingen om bepaalde waarden 
voor die indicatoren te verkrijgen, in 
plaats van op het behalen van concrete 
resultaten; benadrukt dat het, als ze er 
komen, slechts om een klein aantal 
duidelijk omschreven en meetbare 
indicatoren mag gaan die rechtstreeks 
verband houden met de subsidie en die in 
overleg met de regio's/lidstaten moeten 
worden vastgesteld;

Or. es

Amendement 414
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38
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Ontwerpresolutie Amendement

38. is verheugd over de sterkere nadruk op 
resultaten in het cohesiebeleid die de 
Commissie wil bereiken door passende 
doelstellingen en indicatoren ex ante vast 
te leggen; benadrukt dat het slechts om een 
klein aantal duidelijk omschreven en 
meetbare indicatoren mag gaan die 
rechtstreeks verband houden met de 
subsidie en die in overleg met de 
regio's/lidstaten moeten worden 
vastgesteld;

38. is verheugd over de sterkere nadruk op 
behoeften en resultaten in het 
cohesiebeleid die de Commissie wil 
bereiken door passende doelstellingen en 
indicatoren ex ante vast te leggen; 
benadrukt dat het slechts om een klein 
aantal duidelijk omschreven en meetbare 
indicatoren mag gaan die rechtstreeks 
verband houden met de subsidie en die in 
overleg met de regio's/lidstaten moeten 
worden vastgesteld;

Or. el

Amendement 415
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. is van mening dat transparantie 
met betrekking tot cohesiebeleid en de 
programmeringscyclus ervan, de 
toewijzing van uitgaven en toegang tot 
informatie voor potentiële begunstigden 
van de structuurfondsen 
hoofdvoorwaarden zijn om de algemene 
doelstellingen van cohesiebeleid te 
behalen, en dat transparantie in de 
volgende financieringsperiode derhalve 
moet worden opgenomen als een leidend, 
sectoroverschrijdend beginsel in het 
programmerings- en 
besluitvormingsproces inzake cohesie; 
benadrukt dat de lijst van begunstigden 
bekend moet blijven worden gemaakt, met 
name online, daar dit een doeltreffend 
middel is om transparantie te verbeteren;

Or. en

Amendement 416
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. dringt erop aan met name indicatoren 
te selecteren die verband houden met 
Europese meerwaarde (verhogingen van 
de productiviteit, onderzoeksresultaten, 
vervoer, regionale groei, relevante 
verbeteringen op milieugebied); verzoekt 
om bij metingen van de vorderingen op 
gebieden die voornamelijk onder de 
bevoegdheid van nationale overheden 
vallen (onderwijsniveaus, 
armoedegrenzen, integratiebeleid) af te 
zien van kwantitatieve doelstellingen en in 
plaats daarvan te kijken naar het model-
en innovatieve karakter van projecten;

Schrappen

Or. fr

Amendement 417
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. dringt erop aan met name indicatoren 
te selecteren die verband houden met
Europese meerwaarde (verhogingen van 
de productiviteit, onderzoeksresultaten,
vervoer, regionale groei, relevante 
verbeteringen op milieugebied); verzoekt 
om bij metingen van de vorderingen op 
gebieden die voornamelijk onder de 
bevoegdheid van nationale overheden 
vallen (onderwijsniveaus, 
armoedegrenzen, integratiebeleid) af te 
zien van kwantitatieve doelstellingen en in 
plaats daarvan te kijken naar het model-
en innovatieve karakter van projecten;

39. stemt in met het gebruik van een 
beperkt aantal gemeenschappelijke 
indicatoren die verband houden met de 
economische, sociale en territoriale 
cohesiedoelen, zoals werkgelegenheid, 
sociale inclusie, meer nivellering in 
rijkdom, onderzoeksresultaten, innovatie, 
kwaliteit en universaliteit van SDAB,
vervoer, regionale groei, verbeteringen op
het gebied van milieubeheer, alsmede met 
de doelstellingen van de EU 2020-
strategie om de Commissie in staat te 
stellen een alomvattende en in de gehele 
programmeerperiode voortdurende 
evaluatie uit te voeren, daar de meeste 
indicatoren moeten worden vastgesteld op 
regionaal niveau, waarbij rekening wordt 
gehouden met het specifieke karakter van 
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iedere regio en de vastgestelde 
prioriteiten; de indicatoren moeten een 
beeld geven van de mate waarin de 
voorgestelde aanpak noodzakelijk is voor 
de ontwikkeling van de regio;

Or. en

Amendement 418
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. dringt erop aan met name indicatoren te 
selecteren die verband houden met 
Europese meerwaarde (verhogingen van 
de productiviteit, onderzoeksresultaten, 
vervoer, regionale groei, relevante 
verbeteringen op milieugebied); verzoekt 
om bij metingen van de vorderingen op 
gebieden die voornamelijk onder de 
bevoegdheid van nationale overheden 
vallen (onderwijsniveaus, 
armoedegrenzen, integratiebeleid) af te 
zien van kwantitatieve doelstellingen en in 
plaats daarvan te kijken naar het model-
en innovatieve karakter van projecten;

39. dringt erop aan met name indicatoren te 
selecteren die verband houden met 
Europese meerwaarde en ook rekening te 
houden met het toezicht op de voortgang 
van Europa 2020; verzoekt om 
kwantitatieve doelstellingen die 
voorzichtig moeten worden berekend en 
als potentiële bijdrage om 
kwantificeerbare doelstellingen te behalen 
die zijn gebaseerd op de financiële 
bijdragen van structuurfondsen en te 
kijken naar het model- en innovatieve 
karakter van projecten;

Or. en

Amendement 419
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. dringt erop aan met name indicatoren te 
selecteren die verband houden met 
Europese meerwaarde (verhogingen van 
de productiviteit, onderzoeksresultaten, 
vervoer, regionale groei, relevante 
verbeteringen op milieugebied); verzoekt 
om bij metingen van de vorderingen op 

39. dringt erop aan om, indien mogelijk,
indicatoren te selecteren die verband 
houden met het behalen van de doelen van 
de Europa 2020-strategie; verzoekt om bij 
metingen van de vorderingen op gebieden 
die voornamelijk onder de bevoegdheid 
van nationale of regionale overheden 
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gebieden die voornamelijk onder de 
bevoegdheid van nationale overheden 
vallen (onderwijsniveaus, 
armoedegrenzen, integratiebeleid) af te 
zien van kwantitatieve doelstellingen en in 
plaats daarvan te kijken naar het model-
en innovatieve karakter van projecten;

vallen de nodige flexibiliteit en 
proportionaliteit toe te passen en te kijken 
naar het model- en innovatieve karakter 
van projecten;

Or. es

Amendement 420
Franz Obermayr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. dringt erop aan met name indicatoren te 
selecteren die verband houden met 
Europese meerwaarde (verhogingen van de 
productiviteit, onderzoeksresultaten, 
vervoer, regionale groei, relevante 
verbeteringen op milieugebied); verzoekt 
om bij metingen van de vorderingen op 
gebieden die voornamelijk onder de 
bevoegdheid van nationale overheden 
vallen (onderwijsniveaus, armoedegrenzen, 
integratiebeleid) af te zien van 
kwantitatieve doelstellingen en in plaats 
daarvan te kijken naar het model- en 
innovatieve karakter van projecten;

39. dringt erop aan met name indicatoren te 
selecteren die verband houden met 
Europese meerwaarde (verhogingen van de 
productiviteit, onderzoeksresultaten, 
vervoer, regionale groei, relevante 
verbeteringen op milieugebied); verzoekt 
om bij metingen van de vorderingen op
gebieden die voornamelijk onder de 
bevoegdheid van nationale overheden 
vallen (onderwijsniveaus, armoedegrenzen, 
integratiebeleid) naast kwantitatieve
doelstellingen ook het model- en 
innovatieve karakter van projecten in 
overweging te nemen;

Or. de

Amendement 421
Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

39 bis. vraagt om een beperking van de 
steunperiodes voor regio's die ook na 
meerdere programmaperiodes, en 
ondanks het feit dat ze de maximale steun 
hebben ontvangen, geen 
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noemenswaardige verbetering van hun 
economische, sociale en ecologische 
situatie hebben bereikt;

Or. de

Amendement 422
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

39 bis. is van mening dat de indicatoren 
voor de financiering van regio´s uit de 
structuurfondsen en het Cohesiefonds 
gebaseerd moeten zijn op de meest recente 
Eurostatgegevens ten einde volledig 
rekening te kunnen houden met de 
economische en sociale omstandigheden 
waarmee de regio´s zijn geconfronteerd 
wegens de crisis;

Or. el

Amendement 423
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. beschouwt de cofinanciering als een 
van de fundamentele beginselen van het 
cohesiebeleid; dringt erop aan te 
onderzoeken wat het maximale aandeel 
van de EU zou moeten zijn, dat meer 
afhankelijk moet worden gemaakt van het 
regionale ontwikkelingsniveau, de 
Europese meerwaarde en het soort acties 
en overeenkomstig naar boven of beneden 
moet worden bijgesteld;

40. beschouwt de cofinanciering als een 
van de fundamentele beginselen van het 
cohesiebeleid; dringt erop aan dat de 
medefinancieringspercentages niet naar 
beneden worden bijgesteld, maar dat ze 
kunnen variëren al naargelang het 
regionale ontwikkelingsniveau;

Or. fr
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Amendement 424
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. beschouwt de cofinanciering als een 
van de fundamentele beginselen van het 
cohesiebeleid; dringt erop aan te 
onderzoeken wat het maximale aandeel 
van de EU zou moeten zijn – dat meer 
afhankelijk moet worden gemaakt van het 
regionale ontwikkelingsniveau, de 
Europese meerwaarde en het soort acties 
en overeenkomstig naar boven of beneden 
moet worden bijgesteld;

40. beschouwt de cofinanciering als een 
van de fundamentele beginselen van het 
cohesiebeleid; dringt erop aan het 
maximale aandeel van de EU op hetzelfde 
percentage te houden;

Or. en

Amendement 425
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. beschouwt de cofinanciering als een 
van de fundamentele beginselen van het 
cohesiebeleid; dringt erop aan te 
onderzoeken wat het maximale aandeel 
van de EU zou moeten zijn, dat meer 
afhankelijk moet worden gemaakt van het 
regionale ontwikkelingsniveau, de 
Europese meerwaarde en het soort acties 
en overeenkomstig naar boven of beneden 
moet worden bijgesteld;

40. beschouwt de cofinanciering als een 
van de fundamentele beginselen van het 
cohesiebeleid; verzet zich tegen de 
invoering van een onderscheid in 
cofinancieringspercentages, aangezien dit 
onvoorspelbare gevolgen kan hebben en 
er uiteindelijk toe kan leiden dat EU-
fondsen niet beschikbaar zijn in bepaalde 
regio's, met name de regio's in het kader 
van de doelstelling 
concurrentievermogen, aangezien hogere 
percentages van nationale cofinanciering 
zouden kunnen worden verhinderd door 
bezuinigingen op de nationale 
begrotingen;

Or. en
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Amendement 426
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. beschouwt de cofinanciering als een 
van de fundamentele beginselen van het 
cohesiebeleid; dringt erop aan te 
onderzoeken wat het maximale aandeel van 
de EU zou moeten zijn, dat meer 
afhankelijk moet worden gemaakt van het 
regionale ontwikkelingsniveau, de 
Europese meerwaarde en het soort acties
en overeenkomstig naar boven of beneden 
moet worden bijgesteld;

40. beschouwt de cofinanciering als een 
van de fundamentele beginselen van het 
cohesiebeleid; dringt erop aan te 
onderzoeken wat het maximale aandeel van 
de EU zou moeten zijn, dat meer 
afhankelijk moet worden gemaakt van het 
regionale ontwikkelingsniveau en 
overeenkomstig naar boven of beneden 
moet worden bijgesteld;

Or. en

Amendement 427
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. beschouwt de cofinanciering als een 
van de fundamentele beginselen van het 
cohesiebeleid; dringt erop aan te 
onderzoeken wat het maximale aandeel van 
de EU zou moeten zijn, dat meer 
afhankelijk moet worden gemaakt van het 
regionale ontwikkelingsniveau, de 
Europese meerwaarde en het soort acties 
en overeenkomstig naar boven of beneden 
moet worden bijgesteld;

40. beschouwt de publieke en private
cofinanciering als een van de fundamentele 
beginselen van het cohesiebeleid; dringt 
erop aan te onderzoeken wat het maximale 
aandeel van de EU zou moeten zijn, dat 
meer afhankelijk moet worden gemaakt 
van het regionale ontwikkelingsniveau, de 
Europese meerwaarde en het soort acties 
en overeenkomstig naar boven of beneden 
moet worden bijgesteld;

Or. en

Amendement 428
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40
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Ontwerpresolutie Amendement

40. beschouwt de cofinanciering als een 
van de fundamentele beginselen van het 
cohesiebeleid; dringt erop aan te 
onderzoeken wat het maximale aandeel van 
de EU zou moeten zijn, dat meer 
afhankelijk moet worden gemaakt van het 
regionale ontwikkelingsniveau, de 
Europese meerwaarde en het soort acties 
en overeenkomstig naar boven of beneden 
moet worden bijgesteld;

40. beschouwt de cofinanciering als een 
van de fundamentele beginselen van het 
cohesiebeleid; dringt erop aan te 
onderzoeken wat het maximale aandeel van 
de EU zou moeten zijn, dat meer 
afhankelijk moet worden gemaakt van het 
regionale ontwikkelingsniveau, de 
Europese meerwaarde en het soort acties 
en op gedifferentieerde wijze naar boven 
of beneden moet worden bijgesteld;

Or. en

Amendement 429
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

40 bis. doet een beroep op de lidstaten en 
de regio's om vooruit te kijken bij de 
planning van de middelen voor de 
cofinanciering, en er beter gebruik van te 
maken door financiële engineering;

Or. de

Amendement 430
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. is van mening dat de steun beperkt 
moet worden tot 75%, omdat bij 
aanvragen anders meer gelet wordt op het 
financiële perspectief (geschonken geld) 
dan op de noodzaak van het project; 
dringt erop aan de particuliere 
cofinanciering en marktgerichte 
kredietopties voor regionale aandelen 

41. is van mening dat de steun het huidige 
maximumniveau moet behouden;
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eenvoudiger te maken;

Or. en

Amendement 431
Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. is van mening dat de steun beperkt 
moet worden tot 75%, omdat bij 
aanvragen anders meer gelet wordt op het 
financiële perspectief (geschonken geld) 
dan op de noodzaak van het project; 
dringt erop aan de particuliere 
cofinanciering en marktgerichte 
kredietopties voor regionale aandelen 
eenvoudiger te maken;

41. dringt erop aan de particuliere 
cofinanciering en marktgerichte 
kredietopties voor regionale aandelen 
eenvoudiger te maken;

Or. en

Amendement 432
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, María Irigoyen Pérez, Victor Boştinaru, 
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. is van mening dat de steun beperkt 
moet worden tot 75%, omdat bij aanvragen 
anders meer gelet wordt op het financiële 
perspectief (geschonken geld) dan op de 
noodzaak van het project; dringt erop aan 
de particuliere cofinanciering en 
marktgerichte kredietopties voor regionale 
aandelen eenvoudiger te maken;

41. verzoekt de Commissie om het meest 
geschikte maximumniveau voor steun te 
onderzoeken en vast te stellen op basis 
van een diepgaande analyse van de mate 
van ontwikkeling en de specifieke 
behoeften van de regio's in het kader van 
iedere doelstelling, zodat aanvragen 
voorzien in de daadwerkelijke behoeften 
van iedere regio en zijn gericht op 
duurzame resultaten vanuit een 
langetermijnperspectief; dringt erop aan 
de particuliere cofinanciering en 
marktgerichte kredietopties voor regionale 
aandelen eenvoudiger te maken;

Or. en
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Amendement 433
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. is van mening dat de steun beperkt 
moet worden tot 75%, omdat bij 
aanvragen anders meer gelet wordt op het 
financiële perspectief (geschonken geld) 
dan op de noodzaak van het project;
dringt erop aan de particuliere 
cofinanciering en marktgerichte 
kredietopties voor regionale aandelen 
eenvoudiger te maken;

41. dringt erop aan de particuliere 
cofinanciering en marktgerichte 
kredietopties voor regionale aandelen 
eenvoudiger te maken;

Or. es

Amendement 434
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. is van mening dat de steun beperkt 
moet worden tot 75%, omdat bij 
aanvragen anders meer gelet wordt op het 
financiële perspectief (geschonken geld) 
dan op de noodzaak van het project; dringt 
erop aan de particuliere cofinanciering en 
marktgerichte kredietopties voor regionale 
aandelen eenvoudiger te maken;

41. dringt erop aan de particuliere 
cofinanciering en marktgerichte 
kredietopties voor regionale aandelen 
eenvoudiger te maken;

Or. cs

Amendement 435
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41
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Ontwerpresolutie Amendement

41. is van mening dat de steun beperkt 
moet worden tot 75%, omdat bij 
aanvragen anders meer gelet wordt op het 
financiële perspectief (geschonken geld) 
dan op de noodzaak van het project; dringt 
erop aan de particuliere cofinanciering en 
marktgerichte kredietopties voor regionale 
aandelen eenvoudiger te maken; 

41. steunt de voorstellen van de 
Commissie om het 
cofinancieringspercentage te verlagen; is 
van mening dat de steun beperkt moet 
worden tot 75%, aangezien dit bijdraagt 
aan een grondig onderzoek en betere 
prestatie van het project; is van mening 
het wenselijk is verschillende opties voor 
cofinanciering open te stellen;

Or. en

Amendement 436
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. is van mening dat de steun beperkt 
moet worden tot 75%, omdat bij aanvragen 
anders meer gelet wordt op het financiële 
perspectief (geschonken geld) dan op de 
noodzaak van het project; dringt erop aan 
de particuliere cofinanciering en 
marktgerichte kredietopties voor regionale 
aandelen eenvoudiger te maken;

41. is van mening dat de steun beperkt 
moet worden tot 85%, omdat bij aanvragen 
anders meer gelet wordt op het financiële 
perspectief (geschonken geld) dan op de 
noodzaak van het project; dringt erop aan 
de particuliere cofinanciering en 
marktgerichte kredietopties voor regionale 
aandelen eenvoudiger te maken;

Or. en

Amendement 437
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. is van mening dat de steun beperkt 
moet worden tot 75%, omdat bij aanvragen 
anders meer gelet wordt op het financiële 
perspectief (geschonken geld) dan op de 
noodzaak van het project; dringt erop aan 
de particuliere cofinanciering en 
marktgerichte kredietopties voor regionale 

41. is van mening dat de steun beperkt 
moet worden tot 85%, omdat bij aanvragen 
anders meer gelet wordt op het financiële 
perspectief (geschonken geld) dan op de 
noodzaak van het project; dringt erop aan 
de particuliere cofinanciering en 
marktgerichte kredietopties voor regionale 
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aandelen eenvoudiger te maken; aandelen eenvoudiger te maken;

Or. en

Amendement 438
Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. is van mening dat de steun beperkt 
moet worden tot 75%, omdat bij aanvragen 
anders meer gelet wordt op het financiële 
perspectief (geschonken geld) dan op de 
noodzaak van het project; dringt erop aan 
de particuliere cofinanciering en 
marktgerichte kredietopties voor regionale 
aandelen eenvoudiger te maken;

41. is van mening dat de steun beperkt 
moet worden tot 70%, omdat bij aanvragen 
anders meer gelet wordt op het financiële 
perspectief (geschonken geld) dan op de 
noodzaak van het project; dringt erop aan 
de particuliere cofinanciering en 
marktgerichte kredietopties voor regionale 
aandelen eenvoudiger te maken;

Or. de

Amendement 439
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. is van mening dat de steun beperkt 
moet worden tot 75%, omdat bij aanvragen 
anders meer gelet wordt op het financiële 
perspectief (geschonken geld) dan op de 
noodzaak van het project; dringt erop aan
de particuliere cofinanciering en 
marktgerichte kredietopties voor regionale 
aandelen eenvoudiger te maken;

41. is van mening dat de steun over het 
algemeen beperkt moet worden tot 75%, 
omdat bij aanvragen anders meer gelet 
wordt op het financiële perspectief 
(geschonken geld) dan op de noodzaak van 
het project; stemt in met de 
vereenvoudiging van de particuliere 
cofinanciering en marktgerichte 
kredietopties voor regionale aandelen;

Or. fr

Amendement 440
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41
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Ontwerpresolutie Amendement

41. is van mening dat de steun beperkt 
moet worden tot 75%, omdat bij aanvragen 
anders meer gelet wordt op het financiële 
perspectief (geschonken geld) dan op de 
noodzaak van het project; dringt erop aan 
de particuliere cofinanciering en 
marktgerichte kredietopties voor regionale 
aandelen eenvoudiger te maken;

41. is van mening dat de steun beperkt 
moet worden tot 75%, omdat bij aanvragen 
anders meer gelet wordt op het financiële 
perspectief (geschonken geld) dan op de 
noodzaak van het project; dringt erop aan 
om voor regionale aandelen de 
particuliere cofinanciering en 
marktgerichte kredietopties eenvoudiger te 
maken;

Or. fr

Amendement 441
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

41 bis. steunt het voorstel van de 
Commissie om een prestatiereserve te 
creëren die moet worden uitgegeven 
wanneer bijzondere resultaten zijn bereikt 
ten opzichte van de prioriteiten die zijn 
overeengekomen in de ontwikkelings- en 
investeringscontracten (OIC) en zijn 
berekend als potentiële bijdrage aan het 
bereiken van kwantificeerbare resultaten 
die verband houden met doelstellingen 
van de EU; na goedkeuring in de 
tussentijdse evaluatie maakt de 
Commissie een beooordeling en keert het 
geld uit aan die regio's die de in de 
operationele programma's vastgestelde 
doelen hebben behaald of de prioriteiten 
die zijn vastgelegd in de in de operationele 
programma's zelfs voorbij zijn gestreefd; 
benadrukt dat in de OIC een 
correctiemechanisme moet worden 
omschreven voor het geval een 
onverwachte crisis een belemmering 
vormt om de doelen te behalen;

Or. en
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Amendement 442
László Surján

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

41 bis. verzoekt om aandacht en verdere 
steun voor de entiteiten waar op het 
niveau onder de regio's diepe armoede 
heerst en meerderheids- en 
minderheidsculturen vaak in spanning 
samenleven; is van mening dat dergelijke 
entiteiten op het niveau onder de regio's 
eenvoudig geïsoleerde arme gebieden 
kunnen blijven die des te meer te kampen 
hebben met segregatie, zelfs in regio's die 
niet noodzakelijkerwijze achterblijven in 
de statistieke gemiddelden; merkt op dat 
gerichte inspanningen moeten worden 
verricht voor de ontwikkeling van deze 
entiteiten (bijvoorbeeld lagere percentages 
voor benodigde eigen middelen voor 
specifiek op deze entiteiten gerichte groei-
en werkgelegenheidsprojecten; grondige 
technische ondersteuning ter verbetering 
van het aanwezige lokale menselijke 
kapitaal; aanmoediging van staatssteun 
met betrekking tot kostendeling tussen 
projecten; geconcentreerde middelen uit 
het ESF om specifieke problemen van 
langdurig werklozen en ongeschoolde 
werknemers aan te pakken door een 
geschoolde beroepsbevolking te 
ontwikkelen die voorziet in de behoeften 
op de arbeidsmarkt en bijzondere 
aandacht te besteden aan horizontale 
prioriteiten als sociale inclusie van 
achtergestelde groepen, die niet alleen 
leiden onder sociale en economische 
uitsluiting, maar ook onder ruimtelijke 
segregatie);

Or. en

Amendement 443
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. verzoekt om bij rechtstreekse subsidies 
aan bedrijven rekening te houden met het 
feit dat het cohesiebeleid met name bij 
grote bedrijven eerder buitenkanseffecten 
financiert dan dat het hen ertoe beweegt 
zich op een bepaalde locatie te vestigen; 
verzoekt daarom de steun aan bedrijven te
richten op investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling of meer indirect via steun aan 
infrastructuur aan te bieden; vraagt 
daarnaast om een duidelijke bepaling in de 
algemene structuurfondsenverordening, 
volgens welke geen EU-steun wordt 
gegeven aan ondernemingen die hun 
bedrijfsactiviteiten verplaatsen naar een 
andere locatie binnen de EU, alsmede om 
een flinke verlaging van de 
drempelwaarde voor controle van dit soort 
investeringen;

42. verzoekt om bij rechtstreekse subsidies 
aan bedrijven rekening te houden met het 
feit dat, zowel bij grote bedrijven als bij 
kleine en middelgrote ondernemingen, de 
steun zich moet richten op investeringen in 
onderzoek en ontwikkeling of meer 
indirect via steun aan infrastructuur aan 
moet bieden; vraagt daarnaast om een 
duidelijke bepaling in de algemene 
structuurfondsenverordening, volgens 
welke een beoordeling wordt gemaakt van 
de noodzaak van EU-steun aan 
ondernemingen die hun bedrijfsactiviteiten 
verplaatsen naar een andere locatie binnen 
de EU;

Or. es

Amendement 444
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. verzoekt om bij rechtstreekse subsidies 
aan bedrijven rekening te houden met het 
feit dat het cohesiebeleid met name bij 
grote bedrijven eerder buitenkanseffecten 
financiert dan dat het hen ertoe beweegt 
zich op een bepaalde locatie te vestigen; 
verzoekt daarom de steun aan bedrijven te 
richten op investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling of meer indirect via steun aan 
infrastructuur aan te bieden; vraagt 
daarnaast om een duidelijke bepaling in de 
algemene structuurfondsenverordening, 
volgens welke geen EU-steun wordt 
gegeven aan ondernemingen die hun 

42. verzoekt om bij rechtstreekse subsidies 
aan bedrijven rekening te houden met het 
feit dat het cohesiebeleid bijdraagt tot de 
ontwikkeling van een regio en het creëren 
van werkgelegenheid; verzoekt daarom
enerzijds de steun aan bedrijven te richten 
op investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling of meer indirect via steun aan 
infrastructuur aan te bieden, voor zover 
deze financiering rechtstreeks bijdraagt 
tot het scheppen van banen in de 
begunstigde onderneming; vraagt 
anderzijds om een duidelijke bepaling in 
de algemene structuurfondsenverordening, 
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bedrijfsactiviteiten verplaatsen naar een 
andere locatie binnen de EU, alsmede om 
een flinke verlaging van de 
drempelwaarde voor controle van dit soort 
investeringen;

volgens welke geen EU-steun wordt 
gegeven aan ondernemingen die hun 
bedrijfsactiviteiten verplaatsen naar een 
andere locatie binnen de EU en de steun 
aan ondernemingen afhankelijk wordt 
gemaakt van het verbod om hun 
bedrijfsactiviteiten te verplaatsen en om 
personeelsleden te ontslaan, alsook van de 
inachtneming van hoge milieunormen; 
dringt erop aan dat de ondernemingen de 
toegekende steun moeten terugbetalen 
indien ze niet aan de vastgestelde 
voorwaarden voldoen;

Or. fr

Amendement 445
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. verzoekt om bij rechtstreekse subsidies 
aan bedrijven rekening te houden met het 
feit dat het cohesiebeleid met name bij 
grote bedrijven eerder buitenkanseffecten 
financiert dan dat het hen ertoe beweegt 
zich op een bepaalde locatie te vestigen; 
verzoekt daarom de steun aan bedrijven te 
richten op investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling of meer indirect via steun aan 
infrastructuur aan te bieden; vraagt 
daarnaast om een duidelijke bepaling in 
de algemene 
structuurfondsenverordening, volgens 
welke geen EU-steun wordt gegeven aan 
ondernemingen die hun 
bedrijfsactiviteiten verplaatsen naar een 
andere locatie binnen de EU, alsmede om 
een flinke verlaging van de 
drempelwaarde voor controle van dit soort 
investeringen;

42. verzoekt om bij rechtstreekse subsidies 
aan bedrijven rekening te houden met het 
feit dat het cohesiebeleid met name bij 
grote bedrijven eerder buitenkanseffecten 
financiert dan dat het hen ertoe beweegt 
zich op een bepaalde locatie te vestigen; 
verzoekt daarom de steun aan bedrijven te 
richten op investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling of meer indirect via steun aan 
infrastructuur aan te bieden;

Or. fr
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Amendement 446
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. verzoekt om bij rechtstreekse subsidies 
aan bedrijven rekening te houden met het 
feit dat het cohesiebeleid met name bij 
grote bedrijven eerder buitenkanseffecten 
financiert dan dat het hen ertoe beweegt 
zich op een bepaalde locatie te vestigen; 
verzoekt daarom de steun aan bedrijven te 
richten op investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling of meer indirect via steun aan 
infrastructuur aan te bieden; vraagt 
daarnaast om een duidelijke bepaling in de 
algemene structuurfondsenverordening, 
volgens welke geen EU-steun wordt 
gegeven aan ondernemingen die hun 
bedrijfsactiviteiten verplaatsen naar een 
andere locatie binnen de EU, alsmede om 
een flinke verlaging van de 
drempelwaarde voor controle van dit soort 
investeringen;

42. verzoekt om bij rechtstreekse subsidies 
aan bedrijven rekening te houden met het 
feit dat het cohesiebeleid met name bij 
grote bedrijven eerder buitenkanseffecten 
financiert dan dat het hen ertoe beweegt 
zich op een bepaalde locatie te vestigen; 
verzoekt daarom de steun aan bedrijven te 
richten op investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling of meer indirect via steun aan 
infrastructuur aan te bieden; vraagt 
daarnaast om een duidelijke bepaling in de 
algemene structuurfondsenverordening, 
volgens welke geen EU-steun wordt 
gegeven aan ondernemingen die hun 
bedrijfsactiviteiten verplaatsen naar een 
andere locatie binnen de EU;

Or. fr

Amendement 447
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. verzoekt om bij rechtstreekse subsidies 
aan bedrijven rekening te houden met het 
feit dat het cohesiebeleid met name bij 
grote bedrijven eerder buitenkanseffecten 
financiert dan dat het hen ertoe beweegt 
zich op een bepaalde locatie te vestigen; 
verzoekt daarom de steun aan bedrijven te 
richten op investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling of meer indirect via steun aan 
infrastructuur aan te bieden; vraagt 
daarnaast om een duidelijke bepaling in de 

42. verzoekt om bij rechtstreekse subsidies 
aan bedrijven rekening te houden met het 
feit dat het cohesiebeleid met name bij 
grote bedrijven eerder buitenkanseffecten 
financiert dan dat het hen ertoe beweegt 
zich op een bepaalde locatie te vestigen; 
verzoekt daarom de steun aan bedrijven te 
richten op investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling of meer indirect via steun aan 
infrastructuur aan te bieden; vraagt 
daarnaast om een duidelijke regel in de 
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algemene structuurfondsenverordening, 
volgens welke geen EU-steun wordt 
gegeven aan ondernemingen die hun 
bedrijfsactiviteiten verplaatsen naar een 
andere locatie binnen de EU, alsmede om
een flinke verlaging van de 
drempelwaarde voor controle van dit soort
investeringen;

algemene structuurfondsenverordening, 
volgens welke geen Europese financiering
wordt gegeven aan ondernemingen die hun 
bedrijfsactiviteiten verplaatsen naar een 
andere locatie binnen de EU en de 
drempelwaarde voor controle van dit soort 
investeringen ingrijpend wordt verlaagd;

Or. fr

Amendement 448
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. verzoekt om bij rechtstreekse subsidies 
aan bedrijven rekening te houden met het 
feit dat het cohesiebeleid met name bij 
grote bedrijven eerder buitenkanseffecten 
financiert dan dat het hen ertoe beweegt 
zich op een bepaalde locatie te vestigen; 
verzoekt daarom de steun aan bedrijven te 
richten op investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling of meer indirect via steun aan 
infrastructuur aan te bieden; vraagt 
daarnaast om een duidelijke bepaling in de 
algemene structuurfondsenverordening, 
volgens welke geen EU-steun wordt 
gegeven aan ondernemingen die hun 
bedrijfsactiviteiten verplaatsen naar een 
andere locatie binnen de EU, alsmede om 
een flinke verlaging van de drempelwaarde 
voor controle van dit soort investeringen;

42. verzoekt om bij rechtstreekse subsidies 
aan bedrijven rekening te houden met het 
feit dat het cohesiebeleid met name bij 
grote bedrijven eerder buitenkanseffecten 
financiert dan dat het hen ertoe beweegt 
zich op een bepaalde locatie te vestigen; 
verzoekt daarom de steun aan bedrijven te 
richten op investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling of meer indirect via steun aan 
infrastructuur aan te bieden; vraagt 
daarnaast om een duidelijke bepaling in de 
algemene structuurfondsenverordening, 
volgens welke geen EU-steun wordt 
gegeven aan ondernemingen die hun 
bedrijfsactiviteiten verplaatsen naar een 
andere locatie binnen de EU ook door de 
duurzaamheid van bedrijfsactiviteit vast te 
stellen op 10 jaar alsmede om een flinke 
verlaging van de drempelwaarde voor 
controle van dit soort investeringen, 
waaronder de uitsluiting van grote 
ondernemingen van directe steun;

Or. en

Amendement 449
Hermann Winkler, Joachim Zeller
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. verzoekt om bij rechtstreekse subsidies 
aan bedrijven rekening te houden met het 
feit dat het cohesiebeleid met name bij 
grote bedrijven eerder buitenkanseffecten 
financiert dan dat het hen ertoe beweegt 
zich op een bepaalde locatie te vestigen; 
verzoekt daarom de steun aan bedrijven te 
richten op investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling of meer indirect via steun aan 
infrastructuur aan te bieden; vraagt 
daarnaast om een duidelijke bepaling in de 
algemene structuurfondsenverordening, 
volgens welke geen EU-steun wordt 
gegeven aan ondernemingen die hun 
bedrijfsactiviteiten verplaatsen naar een 
andere locatie binnen de EU, alsmede om 
een flinke verlaging van de drempelwaarde 
voor controle van dit soort investeringen;

42. verzoekt om bij rechtstreekse subsidies 
aan bedrijven rekening te houden met het 
feit dat het cohesiebeleid met name bij 
grote bedrijven eerder buitenkanseffecten 
financiert dan dat het hen ertoe beweegt 
zich op een bepaalde locatie te vestigen; 
verzoekt daarom de steun aan grote
bedrijven te richten op investeringen in 
onderzoek en ontwikkeling of meer 
indirect via steun aan infrastructuur aan te 
bieden; vraagt daarnaast om een duidelijke 
bepaling in de algemene 
structuurfondsenverordening, volgens 
welke geen EU-steun wordt gegeven aan 
ondernemingen die hun bedrijfsactiviteiten 
verplaatsen naar een andere locatie binnen 
de EU, alsmede om een flinke verlaging 
van de drempelwaarde voor controle van 
dit soort investeringen;

Or. de

Amendement 450
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. verzoekt om bij rechtstreekse subsidies 
aan bedrijven rekening te houden met het 
feit dat het cohesiebeleid met name bij 
grote bedrijven eerder buitenkanseffecten 
financiert dan dat het hen ertoe beweegt 
zich op een bepaalde locatie te vestigen; 
verzoekt daarom de steun aan bedrijven te 
richten op investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling of meer indirect via steun aan 
infrastructuur aan te bieden; vraagt 
daarnaast om een duidelijke bepaling in de 
algemene structuurfondsenverordening, 
volgens welke geen EU-steun wordt 
gegeven aan ondernemingen die hun 

42. verzoekt om bij rechtstreekse subsidies 
aan bedrijven rekening te houden met het 
feit dat het cohesiebeleid met name bij 
grote bedrijven eerder buitenkanseffecten 
financiert dan dat het hen ertoe beweegt 
zich op een bepaalde locatie te vestigen; 
verzoekt daarom de toekenning van steun 
aan particuliere bedrijven te richten op 
investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling of meer indirect via steun aan 
infrastructuur aan te bieden; vraagt 
daarnaast om een duidelijke bepaling in de 
algemene structuurfondsenverordening, 
volgens welke geen EU-steun wordt 
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bedrijfsactiviteiten verplaatsen naar een 
andere locatie binnen de EU, alsmede om 
een flinke verlaging van de drempelwaarde 
voor controle van dit soort investeringen;

gegeven aan ondernemingen die hun 
bedrijfsactiviteiten verplaatsen naar een 
andere locatie binnen de EU, alsmede om 
een flinke verlaging van de drempelwaarde 
voor controle van dit soort investeringen;

Or. en

Amendement 451
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. erkent de hefboomwerking en het 
mobiliseringspotentieel van nieuwe 
financieringsinstrumenten; is principieel 
voorstander van meer kredietfinanciering
en dringt aan op uitbreiding van 
roulerende financieringsinstrumenten naar
meer steungebieden (o.a. onderzoek, 
infrastructuur); verzoekt hierbij om 
vereenvoudigingen en een grotere 
rechtszekerheid in de gehele 
programmeringsperiode; is van mening 
dat uiterlijk na één 
programmeringsperiode de 
verantwoordelijkheid voor de inzet van de 
middelen moet worden overgedragen aan 
het nationale of projectniveau;

43. erkent de hefboomwerking en het 
mobiliseringspotentieel van nieuwe 
financieringsinstrumenten; is principieel 
voorstander van meer financiering door 
middel van financieringsinstrumenten voor 
meer steungebieden; verzoekt om 
vereenvoudigingen en een grotere 
rechtszekerheid in de gehele 
programmeringsperiode;

Or. es

Amendement 452
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. erkent de hefboomwerking en het 
mobiliseringspotentieel van nieuwe 
financieringsinstrumenten, is principieel 
voorstander van meer kredietfinanciering 
en dringt aan op uitbreiding van roulerende 

43. erkent de hefboomwerking en het 
mobiliseringspotentieel van nieuwe 
financieringsinstrumenten, is principieel 
voorstander van meer kredietfinanciering 
en dringt aan op uitbreiding van roulerende 
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financieringsinstrumenten naar meer 
steungebieden (o.a. onderzoek, 
infrastructuur); verzoekt hierbij om 
vereenvoudigingen en een grotere 
rechtszekerheid in de gehele 
programmeringsperiode; is van mening dat 
uiterlijk na één programmeringsperiode 
de verantwoordelijkheid voor de inzet van 
de middelen moet worden overgedragen 
aan het nationale of projectniveau;

financieringsinstrumenten naar meer 
steungebieden (o.a. onderzoek, 
infrastructuur); verzoekt hierbij om 
vereenvoudigingen en een grotere 
rechtszekerheid in de gehele 
programmeringsperiode;

Or. en

Amendement 453
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. erkent de hefboomwerking en het 
mobiliseringspotentieel van nieuwe 
financieringsinstrumenten, is principieel 
voorstander van meer kredietfinanciering 
en dringt aan op uitbreiding van 
roulerende financieringsinstrumenten naar
meer steungebieden (o.a. onderzoek, 
infrastructuur); verzoekt hierbij om 
vereenvoudigingen en een grotere 
rechtszekerheid in de gehele 
programmeringsperiode; is van mening dat 
uiterlijk na één programmeringsperiode de 
verantwoordelijkheid voor de inzet van de 
middelen moet worden overgedragen aan 
het nationale of projectniveau;

43. verzoekt om mobilisering van nieuwe 
financieringsinstrumenten, meer 
kredietfinanciering en het gebruik van 
roulerende financieringsinstrumenten in
meer steungebieden (o.a. onderzoek, 
infrastructuur); verzoekt hierbij om 
vereenvoudigingen en een grotere 
rechtszekerheid in de gehele 
programmeringsperiode; is van mening dat 
uiterlijk na één programmeringsperiode de 
verantwoordelijkheid voor de inzet van de 
middelen moet worden overgedragen aan 
het nationale of projectniveau;

Or. it

Amendement 454
Czesław Adam Siekierski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. erkent de hefboomwerking en het 43. erkent de hefboomwerking en het 
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mobiliseringspotentieel van nieuwe 
financieringsinstrumenten, is principieel 
voorstander van meer kredietfinanciering 
en dringt aan op uitbreiding van roulerende 
financieringsinstrumenten naar meer 
steungebieden (o.a. onderzoek, 
infrastructuur); verzoekt hierbij om
vereenvoudigingen en een grotere 
rechtszekerheid in de gehele 
programmeringsperiode; is van mening 
dat uiterlijk na één programmeringsperiode 
de verantwoordelijkheid voor de inzet van 
de middelen moet worden overgedragen 
aan het nationale of projectniveau;

mobiliseringspotentieel van nieuwe 
financieringsinstrumenten, is principieel 
voorstander van meer kredietfinanciering 
en dringt aan op uitbreiding van roulerende 
financieringsinstrumenten naar meer 
steungebieden (o.a. onderzoek, 
infrastructuur); beveelt in dit verband aan 
om een communautaire catalogus op te 
stellen waarin wordt bepaald voor welke 
projecten leningen worden verstrekt en 
voor welke projecten subsidies worden 
verleend; is van mening dat uiterlijk na één 
programmeringsperiode de 
verantwoordelijkheid voor de inzet van de 
middelen moet worden overgedragen aan 
het nationale of projectniveau;

Or. pl

Amendement 455
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. erkent de hefboomwerking en het 
mobiliseringspotentieel van nieuwe 
financieringsinstrumenten, is principieel 
voorstander van meer kredietfinanciering 
en dringt aan op uitbreiding van roulerende 
financieringsinstrumenten naar meer
steungebieden (o.a. onderzoek, 
infrastructuur); verzoekt hierbij om 
vereenvoudigingen en een grotere 
rechtszekerheid in de gehele 
programmeringsperiode; is van mening dat 
uiterlijk na één programmeringsperiode de 
verantwoordelijkheid voor de inzet van de 
middelen moet worden overgedragen aan 
het nationale of projectniveau;

43. erkent de hefboomwerking en het 
mobiliseringspotentieel van nieuwe 
financieringsinstrumenten, is principieel 
voorstander van meer kredietfinanciering 
en dringt aan op uitbreiding van roulerende 
financieringsinstrumenten naar die 
steungebieden die geschikt blijken te zijn; 
verzoekt hierbij om vereenvoudigingen en 
een grotere rechtszekerheid in de gehele 
programmeringsperiode; is van mening dat 
uiterlijk na één programmeringsperiode de 
verantwoordelijkheid voor de inzet van de 
middelen moet worden overgedragen aan 
het nationale of projectniveau;

Or. en

Amendement 456
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. erkent de hefboomwerking en het 
mobiliseringspotentieel van nieuwe 
financieringsinstrumenten, is principieel 
voorstander van meer kredietfinanciering
en dringt aan op uitbreiding van roulerende 
financieringsinstrumenten naar meer 
steungebieden (o.a. onderzoek, 
infrastructuur); verzoekt hierbij om 
vereenvoudigingen en een grotere 
rechtszekerheid in de gehele 
programmeringsperiode; is van mening dat 
uiterlijk na één programmeringsperiode de 
verantwoordelijkheid voor de inzet van de 
middelen moet worden overgedragen aan 
het nationale of projectniveau;

43. erkent de hefboomwerking en het 
mobiliseringspotentieel van nieuwe 
financieringsinstrumenten, is principieel 
voorstander van meer kredietfinanciering 
en dringt aan op uitbreiding van roulerende 
financieringsinstrumenten naar meer 
steungebieden; verzoekt hierbij om 
vereenvoudigingen en een grotere 
rechtszekerheid in de gehele 
programmeringsperiode; is van mening dat 
uiterlijk na één programmeringsperiode de 
verantwoordelijkheid voor de inzet van de 
middelen moet worden overgedragen aan 
het nationale of projectniveau;

Or. en

Amendement 457
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. erkent de hefboomwerking en het 
mobiliseringspotentieel van nieuwe 
financieringsinstrumenten, is principieel 
voorstander van meer kredietfinanciering 
en dringt aan op uitbreiding van roulerende 
financieringsinstrumenten naar meer 
steungebieden (o.a. onderzoek, 
infrastructuur); verzoekt hierbij om 
vereenvoudigingen en een grotere 
rechtszekerheid in de gehele 
programmeringsperiode; is van mening dat 
uiterlijk na één programmeringsperiode de 
verantwoordelijkheid voor de inzet van de 
middelen moet worden overgedragen aan 
het nationale of projectniveau;

43. erkent de hefboomwerking en het 
mobiliseringspotentieel van nieuwe 
financieringsinstrumenten, is principieel 
voorstander van meer kredietfinanciering 
en dringt aan op uitbreiding van roulerende 
financieringsinstrumenten naar meer 
steungebieden (o.a. onderzoek, 
infrastructuur); verzoekt hierbij om 
vereenvoudigingen en een grotere 
rechtszekerheid in de gehele 
programmeringsperiode; benadrukt dat de 
invoering van innovatieve 
financieringsinstrumenten in geen geval 
beschouwd mag worden als een lapmiddel 
voor de begroting van het cohesiebeleid in 
de Europese begroting; is van mening dat 
uiterlijk na één programmeringsperiode de 
verantwoordelijkheid voor de inzet van de 
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middelen moet worden overgedragen aan 
het nationale of projectniveau;

Or. fr

Amendement 458
María Irigoyen Pérez, Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. erkent de hefboomwerking en het 
mobiliseringspotentieel van nieuwe 
financieringsinstrumenten, is principieel 
voorstander van meer kredietfinanciering 
en dringt aan op uitbreiding van roulerende 
financieringsinstrumenten naar meer 
steungebieden (o.a. onderzoek, 
infrastructuur); verzoekt hierbij om 
vereenvoudigingen en een grotere 
rechtszekerheid in de gehele 
programmeringsperiode; is van mening dat 
uiterlijk na één programmeringsperiode de 
verantwoordelijkheid voor de inzet van de 
middelen moet worden overgedragen aan 
het nationale of projectniveau;

43. erkent de hefboomwerking en het 
mobiliseringspotentieel van nieuwe 
financieringsinstrumenten in zoverre dat ze 
het beheer ervan vereenvoudigen en 
rechtszekerheid bieden bij de toepassing 
en opheffing ervan; is principieel 
voorstander van meer kredietfinanciering 
en dringt aan op uitbreiding van roulerende 
financieringsinstrumenten naar meer 
steungebieden (o.a. onderzoek, 
infrastructuur); verzoekt hierbij om 
vereenvoudigingen en een grotere 
rechtszekerheid in de gehele 
programmeringsperiode; is van mening dat 
uiterlijk na één programmeringsperiode de 
verantwoordelijkheid voor de inzet van de 
middelen moet worden overgedragen aan 
het nationale of projectniveau;

Or. es

Amendement 459
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. erkent de hefboomwerking en het 
mobiliseringspotentieel van nieuwe 
financieringsinstrumenten, is principieel 
voorstander van meer kredietfinanciering 
en dringt aan op uitbreiding van roulerende 
financieringsinstrumenten naar meer 

43. erkent de hefboomwerking en het 
mobiliseringspotentieel van nieuwe 
financieringsinstrumenten, is principieel 
voorstander van meer kredietfinanciering 
en dringt aan op uitbreiding van roulerende 
financieringsinstrumenten naar meer 
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steungebieden (o.a. onderzoek, 
infrastructuur); verzoekt hierbij om 
vereenvoudigingen en een grotere 
rechtszekerheid in de gehele 
programmeringsperiode; is van mening dat 
uiterlijk na één programmeringsperiode de 
verantwoordelijkheid voor de inzet van de 
middelen moet worden overgedragen aan 
het nationale of projectniveau;

steungebieden (o.a. onderzoek, 
infrastructuur); verzoekt hierbij om 
vereenvoudigingen en een grotere 
rechtszekerheid in de gehele 
programmeringsperiode; dringt erop aan 
dat de instrumenten kunnen worden 
aangepast om te verzekeren dat zij in alle 
regio's en steden levensvatbaar en 
uitvoerbaar zijn; is van mening dat 
uiterlijk na één programmeringsperiode de 
verantwoordelijkheid voor de inzet van de 
middelen moet worden overgedragen aan 
het nationale of projectniveau;

Or. en

Amendement 460
Jan Olbrycht, Joachim Zeller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. erkent de hefboomwerking en het 
mobiliseringspotentieel van nieuwe 
financieringsinstrumenten, is principieel 
voorstander van meer kredietfinanciering 
en dringt aan op uitbreiding van roulerende 
financieringsinstrumenten naar meer 
steungebieden (o.a. onderzoek, 
infrastructuur); verzoekt hierbij om 
vereenvoudigingen en een grotere 
rechtszekerheid in de gehele 
programmeringsperiode; is van mening dat 
uiterlijk na één programmeringsperiode de 
verantwoordelijkheid voor de inzet van de 
middelen moet worden overgedragen aan 
het nationale of projectniveau;

43. erkent de hefboomwerking en het 
mobiliseringspotentieel van nieuwe 
financieringsinstrumenten, is principieel 
voorstander van meer kredietfinanciering 
en dringt aan op uitbreiding van roulerende 
financieringsinstrumenten naar meer 
steungebieden (o.a. onderzoek, 
infrastructuur); verzoekt hierbij om 
vereenvoudigingen en een grotere 
rechtszekerheid in de gehele 
programmeringsperiode; is van mening dat 
uiterlijk na één programmeringsperiode de 
verantwoordelijkheid voor de inzet van de 
middelen moet worden overgedragen aan 
het nationale of projectniveau; in de 
huidige periode hebben niet alle lidstaten 
gekozen voor een gedecentraliseerde 
benadering in de aanpak van 
financieringsinstrumenten als JESSICA; 
benadrukt dat steden hiervan direct 
gebruik moeten kunnen maken.

Or. en
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Amendement 461
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. benadrukt dat subsidiëring altijd als 
voorkeursoptie beschikbaar moet blijven 
en dat het aan de actoren ter plaatse is om
in voorkomende gevallen een op de 
regionale behoeften afgestemde 
financieringsmix te kiezen;

44. benadrukt dat subsidiëring altijd als 
voorkeursoptie beschikbaar moet blijven 
en dat de actoren ter plaatse in 
voorkomende gevallen de meest op de 
regionale behoeften afgestemde 
financieringsmix moeten kiezen en tevens 
het mechanisme van de fiscale hefboom 
moeten bevorderen;

Or. it

Amendement 462
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. benadrukt dat subsidiëring altijd als 
voorkeursoptie beschikbaar moet blijven 
en dat het aan de actoren ter plaatse is om 
in voorkomende gevallen een op de 
regionale behoeften afgestemde 
financieringsmix te kiezen;

44. benadrukt dat subsidiëring altijd als 
voorkeursoptie beschikbaar moet blijven 
en dat het aan de actoren ter plaatse is om 
in voorkomende gevallen een op de 
regionale behoeften afgestemde 
financieringsmix te kiezen; dringt erop 
aan dat duidelijk wordt gedefinieerd welke 
projecten in aanmerking komen voor 
steun en welke voor een lening of voor 
kruisfinanciering;

Or. fr

Amendement 463
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. benadrukt dat subsidiëring altijd als 44. benadrukt dat subsidiëring altijd als 
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voorkeursoptie beschikbaar moet blijven 
en dat het aan de actoren ter plaatse is om 
in voorkomende gevallen een op de 
regionale behoeften afgestemde 
financieringsmix te kiezen;

voorkeursoptie beschikbaar moet blijven 
en dat het aan de actoren ter plaatse is om 
in voorkomende gevallen een op de 
regionale behoeften afgestemde 
financieringsmix te kiezen; is van mening 
dat subsidiëring in regio's met een 
ontwikkelingsachterstand het zwaarst 
moet blijven wegen;

Or. en

Amendement 464
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. is van mening dat de EIB bij de 
financiering van TEN-infrastructuren een 
grotere rol moet spelen; vraagt om meer 
voorstellen voor publiek-private 
partnerschapsoplossingen die met eigen 
middelen kunnen worden gefinancierd; 
meent dat het Europees Parlement in 
principe in belangrijke mate 
verantwoordelijk is voor de nodige
transparantie en voor besluitvormings- en 
controletaken;

45. merkt op dat de EIB bij de financiering 
van TEN-infrastructuren een grotere rol 
moet spelen; vraagt om meer voorstellen 
voor publiek-private 
partnerschapsoplossingen die met eigen 
middelen kunnen worden gefinancierd; 
meent dat de controle van het Europees 
Parlement op de EIB moet worden 
versterkt om te zorgen voor meer 
transparantie in het besluitvormings- en 
controleproces van de beleidsstrategieën 
die door de EIB worden 
medegefinancierd;

Or. fr

Amendement 465
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. is van mening dat de EIB bij de 
financiering van TEN-infrastructuren een 
grotere rol moet spelen; vraagt om meer 
voorstellen voor publiek-private 
partnerschapsoplossingen die met eigen 

45. is van mening dat de EIB bij de 
financiering van klimaatvriendelijke 
duurzame Europese infrastructuren voor 
vervoerssystemen een grotere rol moet 
spelen; vraagt om meer voorzichtigheid bij 
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middelen kunnen worden gefinancierd; 
meent dat het Europees Parlement in 
principe in belangrijke mate 
verantwoordelijk is voor de nodige 
transparantie en voor besluitvormings- en 
controletaken;

de berekening van de meerwaarde voor de 
publieke sector bij publiek-private 
partnerschapsoplossingen en om de 
waarborg van democratische controle; 
meent dat het Europees Parlement in 
principe in belangrijke mate 
verantwoordelijk is voor de nodige 
transparantie, met inbegrip van 
transparantie over de lasten voor de 
overheidsbegroting, en voor
besluitvormings- en controletaken;

Or. en

Amendement 466
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. is van mening dat de EIB bij de 
financiering van TEN-infrastructuren een 
grotere rol moet spelen; vraagt om meer 
voorstellen voor publiek-private 
partnerschapsoplossingen die met eigen 
middelen kunnen worden gefinancierd; 
meent dat het Europees Parlement in 
principe in belangrijke mate 
verantwoordelijk is voor de nodige 
transparantie en voor besluitvormings- en 
controletaken;

45. is van mening dat de EIB bij de 
financiering van infrastructuren een grotere 
rol moet spelen; vraagt om meer 
voorstellen voor publiek-private 
partnerschapsoplossingen die met eigen 
middelen kunnen worden gefinancierd; 
meent dat het Europees Parlement in 
principe in belangrijke mate 
verantwoordelijk is voor de nodige 
transparantie en voor besluitvormings- en 
controletaken;

Or. es

Amendement 467
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

45 bis. is van mening dat er, in het kader 
van het cohesiebeleid, ten aanzien van de 
ultraperifere regio's rekening dient te 
worden gehouden met de noodzakelijke 
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flexibiliteit en dat het gebruik van de 
instrumenten van dat beleid dient te 
worden afgestemd op de kwetsbare 
economieën van die regio's, gezien het 
belang van kleine en middelgrote 
ondernemingen voor die regio's en de 
noodzaak van concurrentie en gelijke 
kansen als het gaat om de integratie van 
deze economieën in de interne markt van 
de EU;

Or. pt

Amendement 468
Jan Olbrycht, Joachim Zeller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. beschouwt globale subsidies op het 
niveau onder de regio's als een passend 
instrument voor zelf aangewezen 
innovatiestrategieën conform de Europese 
structuurbeleidsdoelstellingen; stelt voor 
het beproefde instrument van 
mededingingsprocedures ook te gebruiken 
voor globale subsidies;

46. beschouwt globale subsidies op het 
niveau onder de regio's als een passend 
instrument voor zelf aangewezen 
innovatiestrategieën conform de Europese 
structuurbeleidsdoelstellingen;

Or. en

Amendement 469
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. beschouwt globale subsidies op het 
niveau onder de regio's als een passend 
instrument voor zelf aangewezen 
innovatiestrategieën conform de Europese 
structuurbeleidsdoelstellingen; stelt voor 
het beproefde instrument van 
mededingingsprocedures ook te gebruiken 
voor globale subsidies;

46. beschouwt globale subsidies op het 
niveau onder de regio's als een passend 
instrument voor zelf aangewezen 
innovatiestrategieën conform de Europese 
structuurbeleidsdoelstellingen;
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Or. en

Amendement 470
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. beschouwt globale subsidies op het 
niveau onder de regio's als een passend 
instrument voor zelf aangewezen 
innovatiestrategieën conform de Europese 
structuurbeleidsdoelstellingen; stelt voor 
het beproefde instrument van 
mededingingsprocedures ook te gebruiken 
voor globale subsidies;

46. beschouwt globale subsidies op het 
niveau onder de regio's als een passend 
instrument voor zelf aangewezen 
innovatiestrategieën conform de Europese
regionale beleidsdoelstellingen; stelt voor 
het beproefde instrument van 
mededingingsprocedures ook te gebruiken 
voor globale subsidies;

Or. es

Amendement 471
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. beschouwt globale subsidies op het 
niveau onder de regio's als een passend 
instrument voor zelf aangewezen 
innovatiestrategieën conform de Europese 
structuurbeleidsdoelstellingen; stelt voor 
het beproefde instrument van 
mededingingsprocedures ook te gebruiken 
voor globale subsidies;

46. beschouwt globale subsidies op het 
niveau onder de regio's als een passend 
instrument voor zelf aangewezen 
innovatiestrategieën conform de Europese 
cohesiebeleidsdoelstellingen; stelt voor het 
beproefde instrument van 
mededingingsprocedures ook te gebruiken 
voor globale subsidies;

Or. en

Amendement 472
Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

46 bis. is echter tegenstander van quota of 
verplichtingen voor algemene subsidies, 
omdat ze het vastleggen van de 
belangrijkste en op de behoeften van de 
regio's afgestemde prioriteiten zouden 
kunnen doorkruisen;

Or. de

Amendement 473
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan, Victor Boştinaru, Patrice 
Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

46 bis. steunt de instelling van een 
flexibiliteitsreserve die wordt vastgesteld 
op basis van kredieten die tijdens de 
programmeerperiode automatisch worden 
geannuleerd en erop is gericht de 
structuurfondsen in een economische, 
sociale of milieucrisis aan te spreken in 
combinatie met het Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering en het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie;

Or. en

Amendement 474
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

46 bis. is van mening dat het 
cohesiebeleid gericht moet zijn op de 
ondersteuning van het midden- en 
kleinbedrijf en een betere toegang van 
deze bedrijven tot krediet, aangezien de 
totstandbrenging van nieuwe banen 
ontwikkelingsvoordelen zal opleveren; 
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verzoekt de Commissie het "Small 
Business Act"-initiatief volledig te 
benutten; 

Or. el

Amendement 475
Juozas Imbrasas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

46 bis. is verheugd over de effectieve 
samenwerking inzake het cohesiebeleid 
om drie gezamenlijke initiatieven te 
realiseren: Jessica, Jeremie en Jasmine, 
die erop gericht zijn de efficiëntie en de 
effectiviteit te vergroten en de invloed van 
de structuurfondsen te versterken; 
verzoekt de Commissie actief verdere 
initiatieven te honoreren met de EIB, 
vooral op het gebied van het cohesiebeleid 
en steun te verzekeren om de financiering 
in het mkb te stimuleren;

Or. lt

Amendement 476
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. is van mening dat de 
programmeringsperiode van zeven jaar 
effectief is gebleken en minimaal tot het 
einde van de volgende 
programmeringsperiode (2020) moet 
worden gehandhaafd; verzoekt echter om 
een systeem voor een snellere strategische 
nieuwe beoordeling van de voorwaarden 
om nog sneller en flexibeler op bijzondere 
gebeurtenissen (financiële crisis, 
energiecrisis, natuurrampen) te kunnen 

47. is van mening dat het instellen van
programmeringsperiodes van zeven jaar 
voor het cohesiebeleid effectief zijn
gebleken en minimaal tot het einde van de 
volgende programmeringsperiode (2020) 
moet worden gehandhaafd; verzoekt echter 
om een systeem voor een snellere 
strategische nieuwe beoordeling van de 
voorwaarden om nog sneller en flexibeler 
op bijzondere gebeurtenissen (financiële 
crisis, energiecrisis, natuurrampen) te 
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reageren; kunnen reageren;

Or. es

Amendement 477
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. is van mening dat de 
programmeringsperiode van zeven jaar 
effectief is gebleken en minimaal tot het 
einde van de volgende 
programmeringsperiode (2020) moet 
worden gehandhaafd; verzoekt echter om 
een systeem voor een snellere strategische 
nieuwe beoordeling van de voorwaarden 
om nog sneller en flexibeler op bijzondere 
gebeurtenissen (financiële crisis, 
energiecrisis, natuurrampen) te kunnen 
reageren;

47. is van mening dat de 
programmeringsperiode van zeven jaar 
effectief is gebleken en minimaal tot het 
einde van de volgende 
programmeringsperiode (2020) moet 
worden gehandhaafd; verzoekt echter om 
een systeem voor een snellere strategische 
nieuwe beoordeling van de voorwaarden 
om, via een geïntegreerd Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering en 
Solidariteitsfonds, nog sneller en flexibeler 
op bijzondere gebeurtenissen (financiële 
crisis, energiecrisis, natuurrampen) te 
kunnen reageren;

Or. en

Amendement 478
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. is van mening dat de 
programmeringsperiode van zeven jaar 
effectief is gebleken en minimaal tot het 
einde van de volgende 
programmeringsperiode (2020) moet 
worden gehandhaafd; verzoekt echter om 
een systeem voor een snellere strategische 
nieuwe beoordeling van de voorwaarden 
om nog sneller en flexibeler op bijzondere 
gebeurtenissen (financiële crisis, 
energiecrisis, natuurrampen) te kunnen 

47. is van mening dat de 
programmeringsperiode van zeven jaar 
effectief is gebleken en minimaal tot het 
einde van de volgende 
programmeringsperiode (2020) moet 
worden gehandhaafd; verzoekt echter om 
een systeem voor een snellere strategische 
nieuwe beoordeling van de voorwaarden 
om, via een geïntegreerd Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering en 
Solidariteitsfonds, nog sneller en flexibeler 
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reageren; op bijzondere gebeurtenissen (financiële 
crisis, energiecrisis, natuurrampen) te 
kunnen reageren);

Or. en

Amendement 479
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. is van mening dat de 
programmeringsperiode van zeven jaar 
effectief is gebleken en minimaal tot het 
einde van de volgende 
programmeringsperiode (2020) moet 
worden gehandhaafd; verzoekt echter om 
een systeem voor een snellere strategische 
nieuwe beoordeling van de voorwaarden 
om nog sneller en flexibeler op bijzondere 
gebeurtenissen (financiële crisis, 
energiecrisis, natuurrampen) te kunnen 
reageren;

47. is van mening dat de 
programmeringsperiode van zeven jaar 
effectief is gebleken en minimaal tot het 
einde van de volgende 
programmeringsperiode (2020) moet 
worden gehandhaafd; verzoekt echter om 
een systeem voor een snellere strategische 
nieuwe beoordeling van de voorwaarden 
om nog sneller en flexibeler op bijzondere 
gebeurtenissen (sociale crisis, milieucrisis, 
economische of financiële crisis, 
energiecrisis, natuurrampen) te kunnen 
reageren;

Or. fr

Amendement 480
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48

Ontwerpresolutie Amendement

48. benadrukt dat de EU-begroting in haar 
huidige begrotingsstructuur en met de 
fondsenverordeningen die eraan ten 
grondslag liggen juist voor de uitvoering
van het cohesie- en structuurbeleid haar 
waarde heeft bewezen, wijzigingen moeten 
alleen daar worden doorgevoerd waar 
procedures niet effectief zijn gebleken of in 
strijd waren met het bestaande Reglement; 
dringt erop aan bij elke nog zo kleine 

48. benadrukt dat de EU-begroting in haar 
huidige begrotingsstructuur en met de 
fondsenverordeningen die eraan ten 
grondslag liggen, rekening houdend met 
de voorstellen van de Commissie voor de 
harmonisatie van de regels voor alle 
fondsen voor regionale ontwikkeling; 
benadrukt dat dit niet mag leiden tot een 
grotere belasting voor begunstigden, met 
name voor hen met een kleine structuur 
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wijziging van gevestigde en beproefde 
structuren zeer voorzichtig te werk te gaan;

en een beperkte capaciteit; verzoekt de 
Commissie het specifieke karakter van de 
verschillende structuurfondsen te 
behouden, wijzigingen moeten alleen daar 
worden doorgevoerd waar procedures niet 
effectief zijn gebleken of in strijd waren 
met het bestaande Reglement; dringt erop
aan bij elke nog zo kleine wijziging van 
gevestigde en beproefde structuren zeer 
voorzichtig te werk te gaan;

Or. en

Amendement 481
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48

Ontwerpresolutie Amendement

48. benadrukt dat de EU-begroting in haar 
huidige begrotingsstructuur en met de 
fondsenverordeningen die eraan ten 
grondslag liggen juist voor de uitvoering 
van het cohesie- en structuurbeleid haar
waarde heeft bewezen; wijzigingen moeten 
alleen daar worden doorgevoerd waar 
procedures niet effectief zijn gebleken of in 
strijd waren met het bestaande Reglement; 
dringt erop aan bij elke nog zo kleine 
wijziging van gevestigde en beproefde 
structuren zeer voorzichtig te werk te gaan;

48. benadrukt dat de EU-begroting en de 
toewijzingsmechanismen met de 
fondsenverordeningen die eraan ten 
grondslag liggen voor de uitvoering van 
het cohesiebeleid hun waarde hebben
bewezen; wijzigingen moeten alleen daar 
worden doorgevoerd waar procedures niet 
effectief zijn gebleken of in strijd waren 
met het bestaande Reglement; dringt erop 
aan bij elke nog zo kleine wijziging van 
gevestigde en beproefde structuren zeer 
voorzichtig te werk te gaan, ten einde meer 
bureaucratische rompslomp, 
tekortkomingen en onzekerheid voor de 
nationale en regionale instellingen die 
verantwoordelijk zijn voor het beheer te 
voorkomen;

Or. es

Amendement 482
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48
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Ontwerpresolutie Amendement

48. benadrukt dat de EU-begroting in haar 
huidige begrotingsstructuur en met de 
fondsenverordeningen die eraan ten 
grondslag liggen juist voor de uitvoering 
van het cohesie- en structuurbeleid haar 
waarde heeft bewezen; wijzigingen moeten 
alleen daar worden doorgevoerd waar 
procedures niet effectief zijn gebleken of in 
strijd waren met het bestaande Reglement; 
dringt erop aan bij elke nog zo kleine 
wijziging van gevestigde en beproefde 
structuren zeer voorzichtig te werk te gaan;

48. benadrukt dat de EU-begroting in haar 
huidige begrotingsstructuur en met de 
fondsenverordeningen die eraan ten 
grondslag liggen juist voor de uitvoering 
van het cohesiebeleid haar waarde heeft 
bewezen; wijzigingen moeten alleen daar 
worden doorgevoerd waar procedures niet 
effectief zijn gebleken of in strijd waren 
met het bestaande Reglement; dringt erop 
aan bij elke nog zo kleine wijziging van 
gevestigde en beproefde structuren zeer 
voorzichtig te werk te gaan;

Or. en

Amendement 483
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. acht een integratie van de EU 2020-
doelstellingen in bestaande doel- en 
fondsstructuren en daarmee 
begrotingslijnen zeer wel mogelijk; wijs
een opsplitsing van de EU-begroting in de 
theoretische groeitermen "smart", 
"inclusive" of "sustainable" af;

49. acht een integratie van de EU 2020-
doelstellingen in bestaande doel- en 
fondsstructuren en daarmee 
begrotingslijnen absoluut onmogelijk; gaat 
er niet mee akkoord dat het cohesiebeleid 
wordt uitgehold ten voordele van de EU 
2020-strategie, aangezien dit een macro-
economische strategie is die in de eerste 
plaats onder de verantwoordelijkheid van 
de lidstaten en de Commissie valt; vindt 
het ongepast om de gevolgen van de 
organisatorische tekortkomingen en het 
gebrek aan coördinatie van de Commissie 
en de lidstaten met betrekking tot de 
uitvoering van de EU 2020-strategie af te 
schuiven op de regio's en het 
cohesiebeleid; herinnert eraan dat het 
structuur- en het cohesiebeleid werden 
ingevoerd om de harmonieuze 
ontwikkeling van de Europese regio's te 
verzekeren en niet bedoeld zijn om bij te 
dragen tot de verwezenlijking van de 
Lissabon-strategie of de EU 2020-



PE464.689v01-00 108/150 AM\865326NL.doc

NL

strategie;

Or. fr

Amendement 484
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. acht een integratie van de EU 2020-
doelstellingen in bestaande doel- en 
fondsstructuren en daarmee 
begrotingslijnen zeer wel mogelijk; wijs
een opsplitsing van de EU-begroting in de 
theoretische groeitermen "smart", 
"inclusive" of "sustainable" af;

49. acht een integratie van de EU 2020-
doelstellingen in de doelstellingen en 
structuren van het cohesiebeleid zeer wel 
mogelijk, maar benadrukt dat het Verdrag 
van Lissabon doelen aan het 
cohesiebeleid heeft verbonden die verder 
gaan dan alleen de tenuitvoerlegging van 
de nieuwe Europese strategie voor groei 
en werkgelegenheid;

Or. es

Amendement 485
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. acht een integratie van de EU 2020-
doelstellingen in bestaande doel- en 
fondsstructuren en daarmee 
begrotingslijnen zeer wel mogelijk; wijs 
een opsplitsing van de EU-begroting in de 
theoretische groeitermen "smart", 
"inclusive" of "sustainable" af;

49. acht een integratie van de EU 2020-
doelstellingen in bestaande doel- en 
fondsstructuren en daarmee 
begrotingslijnen zeer wel mogelijk;

Or. en

Amendement 486
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49
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Ontwerpresolutie Amendement

49. acht een integratie van de EU 2020-
doelstellingen in bestaande doel- en 
fondsstructuren en daarmee 
begrotingslijnen zeer wel mogelijk; wijs
een opsplitsing van de EU-begroting in de 
theoretische groeitermen "smart", 
"inclusive" of "sustainable" af; 

49. onderstreept met name het feit dat 
cohesiebeleid, dat tegelijkertijd "smart", 
"inclusive" en "sustainable" is, een
wezenlijke rol speelt in de EU 2020-
strategie en, net als alle beleidsterreinen, 
aan deze doelen kan bijdragen; wijst erop 
dat dit het belang van cohesiebeleid als 
geheel nog duidelijker aantoont en wijst 
iedere versnippering van dit beleid over 
verschillende begrotingsrubrieken af, 
aangezien het cohesiebeleid in de EU-
begroting zijn eigen rubriek moet hebben;

Or. en

Amendement 487
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. beschouwt het cohesie- en 
structuurbeleid na 2013 als het beslissende
beleidsterrein voor de 
sectoroverschrijdende tenuitvoerlegging 
van de EU 2020-strategie en verzoekt 
daarom om minimaal dezelfde 
begrotingsramingen als in de huidige 
programmeringsperiode;

50. beschouwt het cohesie- en 
structuurbeleid na 2013 als een
beleidsterrein voor de 
sectoroverschrijdende tenuitvoerlegging 
van de EU 2020-strategie en stelt daarom 
dat voor een succesvol en versterkt 
cohesiebeleid in de volgende financiële 
programmeringsperiode minimaal 
dezelfde bedragen moeten worden 
opgenomen als in het begrotingsjaar 2013 
waren toegewezen; herhaalt in dit 
verband zijn dringende verzoek ervoor te 
zorgen dat in het komende MFK de niet-
uitgegeven of geannuleerde middelen uit 
cohesiefondsen in de cohesiebegroting 
blijven en niet aan de lidstaten worden 
teruggestort;

Or. en

Amendement 488
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 
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Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. beschouwt het cohesie- en 
structuurbeleid na 2013 als het beslissende 
beleidsterrein voor de
sectoroverschrijdende tenuitvoerlegging
van de EU 2020-strategie en verzoekt 
daarom om minimaal dezelfde 
begrotingsramingen als in de huidige 
programmeringsperiode;

50. beschouwt het cohesie- en 
structuurbeleid na 2013 als het beslissende 
beleid voor het bereiken van economische, 
sociale en territoriale cohesie; verzoekt 
daarom om hogere begrotingskredieten 
dan in de huidige programmeringsperiode;

Or. en

Amendement 489
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. beschouwt het cohesie- en 
structuurbeleid na 2013 als het 
beslissende beleidsterrein voor de 
sectoroverschrijdende tenuitvoerlegging
van de EU 2020-strategie en verzoekt 
daarom om minimaal dezelfde 
begrotingsramingen als in de huidige 
programmeringsperiode;

50. neemt nota van de intentie om het 
cohesiebeleid vast te stellen vanaf 2014 en 
het te met name te richten op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de EU 2020-strategie in de verschillende 
sectoren, evenals op het behalen van de 
doelen die voortvloeien uit het Verdrag;
verzoekt daarom om minimaal hetzelfde 
percentage uitgaven uit de Europese 
begroting te behouden als in de huidige 
programmeringsperiode om het welslagen 
van een aangescherpt cohesiebeleid te 
garanderen;

Or. es

Amendement 490
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50
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Ontwerpresolutie Amendement

50. beschouwt het cohesie- en 
structuurbeleid na 2013 als het beslissende 
beleidsterrein voor de 
sectoroverschrijdende tenuitvoerlegging 
van de EU 2020-strategie en verzoekt 
daarom om minimaal dezelfde 
begrotingsramingen als in de huidige 
programmeringsperiode;

50. beschouwt het cohesie- en 
structuurbeleid na 2013 als het beslissende 
beleidsterrein voor de 
sectoroverschrijdende tenuitvoerlegging 
van de EU 2020-strategie en verzoekt 
daarom om minimaal dezelfde 
financiering in budgettair opzicht aan te 
houden;

Or. en

Amendement 491
Derek Vaughan, Georgios Stavrakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. beschouwt het cohesie- en 
structuurbeleid na 2013 als het beslissende 
beleidsterrein voor de 
sectoroverschrijdende tenuitvoerlegging 
van de EU 2020-strategie en verzoekt 
daarom om minimaal dezelfde 
begrotingsramingen als in de huidige 
programmeringsperiode;

50. beschouwt het cohesie- en 
structuurbeleid na 2013 als het beslissende 
beleidsterrein voor de 
sectoroverschrijdende tenuitvoerlegging 
van de EU 2020-strategie en verzoekt 
daarom om een reële stijging in de 
begroting voor het cohesiebeleid voor de 
komende periode in vergelijking tot de 
huidige programmeringsperiode;

Or. en

Amendement 492
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. beschouwt het cohesie- en 
structuurbeleid na 2013 als het beslissende 
beleidsterrein voor de 
sectoroverschrijdende tenuitvoerlegging 
van de EU 2020-strategie en verzoekt 
daarom om minimaal dezelfde 
begrotingsramingen als in de huidige 

50. beschouwt het cohesiebeleid na 2013 
als een nog belangrijkere bijdrage aan de 
verdere en duurzame ontwikkeling van de
regio's in de EU en als het beslissende 
beleidsterrein voor de 
sectoroverschrijdende tenuitvoerlegging 
van de EU 2020-strategie en verzoekt 
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programmeringsperiode; daarom om minimaal dezelfde 
begrotingsramingen als in de huidige 
programmeringsperiode;

Or. en

Amendement 493
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

50 bis. verzoekt om invoering van striktere 
controleregels voor wanneer de criteria 
van het stabiliteitspact van de EU niet 
worden nageleefd en voor wanneer er 
onregelmatigheden zijn in het gebruik van 
de structuurfondsen, met de mogelijkheid 
om, in de ernstigste gevallen, sancties op 
te leggen;

Or. it

Amendement 494
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, Patrizia 
Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. vraagt voor lidstaten die zich niet 
houden aan de EU-stabiliteitscriteria en 
tegelijkertijd opvallen door hun 
omvangrijke inzet van geld uit de 
structuurfondsen, een voorstel voor een 
striktere regeling die automatisch 
controleert of geld uit de structuurfondsen 
terecht en conform de doelstellingen 
wordt ingezet;

Schrappen

Or. it

Amendement 495
Erminia Mazzoni
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. vraagt voor lidstaten die zich niet 
houden aan de EU-stabiliteitscriteria en 
tegelijkertijd opvallen door hun 
omvangrijke inzet van geld uit de 
structuurfondsen, een voorstel voor een 
striktere regeling die automatisch 
controleert of geld uit de structuurfondsen 
terecht en conform de doelstellingen 
wordt ingezet;

Schrappen

Or. it

Amendement 496
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. vraagt voor lidstaten die zich niet 
houden aan de EU-stabiliteitscriteria en 
tegelijkertijd opvallen door hun 
omvangrijke inzet van geld uit de 
structuurfondsen, een voorstel voor een 
striktere regeling die automatisch 
controleert of geld uit de structuurfondsen 
terecht en conform de doelstellingen 
wordt ingezet;

Schrappen

Or. en

Amendement 497
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. vraagt voor lidstaten die zich niet 
houden aan de EU-stabiliteitscriteria en 
tegelijkertijd opvallen door hun 

51. wijst de bepalingen inzake 
macroeconomische conditionaliteit af, dat 
wil zeggen dat structuurfondsen worden 
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omvangrijke inzet van geld uit de 
structuurfondsen, een voorstel voor een 
striktere regeling die automatisch 
controleert of geld uit de structuurfondsen 
terecht en conform de doelstellingen 
wordt ingezet;

geweigerd aan regio's en steden wegens 
fouten en tekortkomingen van hun 
nationale overheden of de niet-naleving 
van het stabiliteits- en groeipact door hun 
nationale overheden; benadrukt dat het 
gevaar bestaat dat financiële sancties en 
aansporingen die verband houden met het 
stabiliteits- en groeipact en bedoeld zijn 
om ervoor te zorgen dat 
macroeconomische voorwaarden worden 
vervuld, allereerst plaatselijke en 
regionale autoriteiten benadelen die er 
niet voor verantwoordelijk zijn dat de 
lidstaten hun verplichtingen op dit terrein 
niet nakomen;

Or. en

Amendement 498
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. vraagt voor lidstaten die zich niet 
houden aan de EU-stabiliteitscriteria en 
tegelijkertijd opvallen door hun 
omvangrijke inzet van geld uit de 
structuurfondsen, een voorstel voor een
striktere regeling die automatisch 
controleert of geld uit de structuurfondsen 
terecht en conform de doelstellingen 
wordt ingezet;

51. vraagt voor lidstaten die zich niet 
houden aan de EU-stabiliteitscriteria en 
tegelijkertijd opvallen door hun 
omvangrijke inzet van geld uit de 
structuurfondsen, een voorstel voor een 
procedure waarbij betalingen 
systematisch worden onderbroken en 
opgeschort zodra uit bewijs naar voren 
komt dat de bevoegde bestuurseenheden 
duidelijk tekortkomen in hun 
functioneren;

Or. en

Amendement 499
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Elisabeth 
Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51
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Ontwerpresolutie Amendement

51. vraagt voor lidstaten die zich niet 
houden aan de EU-stabiliteitscriteria en
tegelijkertijd opvallen door hun 
omvangrijke inzet van geld uit de 
structuurfondsen, een voorstel voor een 
striktere regeling die automatisch
controleert of geld uit de structuurfondsen 
terecht en conform de doelstellingen wordt 
ingezet;

51. vraagt voor lidstaten die opvallen door 
hun omvangrijke inzet van geld uit de 
structuurfondsen, een voorstel voor een 
striktere regeling die controleert of geld uit 
de structuurfondsen terecht en conform de 
doelstellingen wordt ingezet; dringt er, in 
het tegenovergestelde geval, op aan dat 
overbodige controles worden afgeschaft in 
lidstaten die over een goed systeem 
beschikken voor het beheer van de 
middelen; is van mening dat de 
beginselen van het 
"vertrouwenscontract"en de "single 
audit" zo vaak mogelijk moeten worden 
toegepast;

Or. fr

Amendement 500
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. vraagt voor lidstaten die zich niet 
houden aan de EU-stabiliteitscriteria en
tegelijkertijd opvallen door hun 
omvangrijke inzet van geld uit de 
structuurfondsen, een voorstel voor een 
striktere regeling die automatisch 
controleert of geld uit de structuurfondsen 
terecht en conform de doelstellingen wordt 
ingezet;

51. vraagt voor lidstaten die opvallen door 
hun omvangrijke inzet van geld uit de 
structuurfondsen of bij de uitvoering van 
structuurfondsen het Unierecht hebben 
geschonden, een voorstel voor een 
striktere regeling die automatisch 
controleert of geld uit de structuurfondsen 
terecht en conform de doelstellingen wordt 
ingezet;

Or. en

Amendement 501
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51
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Ontwerpresolutie Amendement

51. vraagt voor lidstaten die zich niet 
houden aan de EU-stabiliteitscriteria en
tegelijkertijd opvallen door hun 
omvangrijke inzet van geld uit de 
structuurfondsen, een voorstel voor een 
striktere regeling die automatisch
controleert of geld uit de structuurfondsen 
terecht en conform de doelstellingen wordt 
ingezet;

51. vraagt voor lidstaten die opvallen door 
hun omvangrijke inzet van geld uit de 
structuurfondsen, een voorstel voor een 
striktere regeling die controleert of geld uit 
de structuurfondsen terecht en conform de 
doelstellingen wordt ingezet;

Or. es

Amendement 502
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. vraagt voor lidstaten die zich niet 
houden aan de EU-stabiliteitscriteria en
tegelijkertijd opvallen door hun 
omvangrijke inzet van geld uit de 
structuurfondsen, een voorstel voor een 
striktere regeling die automatisch 
controleert of geld uit de structuurfondsen 
terecht en conform de doelstellingen wordt 
ingezet;

51. vraagt voor lidstaten die opvallen door 
hun omvangrijke inzet van geld uit de 
structuurfondsen, een voorstel voor een 
striktere regeling die automatisch 
controleert of geld uit de structuurfondsen 
terecht en conform de doelstellingen wordt 
ingezet;

Or. fr

Amendement 503
Franz Obermayr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. vraagt voor lidstaten die zich niet 
houden aan de EU-stabiliteitscriteria en 
tegelijkertijd opvallen door hun 
omvangrijke inzet van geld uit de 
structuurfondsen, een voorstel voor een 
striktere regeling die automatisch 

51. vraagt voor lidstaten die zich niet 
houden aan de EU-stabiliteitscriteria en 
tegelijkertijd opvallen door hun 
omvangrijke inzet van geld uit de 
structuurfondsen, een voorstel voor een 
striktere regeling die automatisch 
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controleert of geld uit de structuurfondsen 
terecht en conform de doelstellingen wordt 
ingezet;

controleert of geld uit de structuurfondsen 
terecht en conform de doelstellingen wordt 
ingezet, maar ook voor concrete 
mechanismen voor sancties in geval van 
ononderbroken onregelmatigheden, en 
vraagt dat ten onrechte betaalde bedragen 
voor structurele steun altijd worden 
teruggevorderd;

Or. de

Amendement 504
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia 
Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51 – Tussenkop 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

staat afkeurend tegenover het verbinden 
van de structuurfondsen aan macro-
economische voorwaarden die betrekking 
hebben op het stabiliteits- en groeipact, 
aangezien dat in strijd zou zijn met de 
doelstellingen van het cohesiebeleid; 
dringt er, ten einde de geloofwaardigheid 
van de programmering te versterken en 
concrete resultaten te behalen, op aan 
adequate voorwaarden in te voeren, 
gebaseerd op de aanpak van op voorhand 
te verifiëren zogenoemde territoriale 
("place based") beleidsmaatregelen, 
waarin alle benodigde institutionele, 
bestuurlijke, regelgevings-, plannings- en 
ontwerpvoorschriften zijn opgenomen 
voor een efficiënte tenuitvoerlegging van 
de programma's;

Or. it

Amendement 505
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52
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Ontwerpresolutie Amendement

52. vraagt de lidstaten en regio's 
autoriteiten aan te wijzen die exclusief 
verantwoordelijk zijn voor het rechtmatige 
beheer van middelen uit de 
structuurfondsen;

Schrappen

Or. en

Amendement 506
Alain Cadec, Maurice Ponga, Philippe Boulland, Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. vraagt de lidstaten en regio's 
autoriteiten aan te wijzen die exclusief
verantwoordelijk zijn voor het rechtmatige 
beheer van middelen uit de 
structuurfondsen;

52. vraagt de lidstaten en regio's 
autoriteiten aan te wijzen die 
verantwoordelijk zijn voor het rechtmatige 
beheer van middelen uit de 
structuurfondsen;

Or. fr

Amendement 507
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. vraagt de lidstaten en regio's 
autoriteiten aan te wijzen die exclusief 
verantwoordelijk zijn voor het rechtmatige 
beheer van middelen uit de 
structuurfondsen;

52. vraagt de lidstaten en regio's 
autoriteiten of structuren aan te wijzen die 
exclusief verantwoordelijk zijn voor het 
rechtmatige beheer van middelen uit de 
structuurfondsen;

Or. fr

Amendement 508
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52
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Ontwerpresolutie Amendement

52. vraagt de lidstaten en regio's
autoriteiten aan te wijzen die exclusief 
verantwoordelijk zijn voor het rechtmatige 
beheer van middelen uit de 
structuurfondsen;

52. vraagt de lidstaten en overheden 
autoriteiten aan te wijzen die exclusief 
verantwoordelijk zijn voor het rechtmatige 
beheer van middelen uit de 
structuurfondsen;

Or. cs

Amendement 509
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. vraagt de lidstaten en regio's 
autoriteiten aan te wijzen die exclusief 
verantwoordelijk zijn voor het rechtmatige 
beheer van middelen uit de 
structuurfondsen;

52. vraagt de lidstaten en regio's 
autoriteiten aan te wijzen die exclusief 
verantwoordelijk zijn voor het rechtmatige 
beheer van middelen uit de 
structuurfondsen, zonder het beheerproces 
van deze fondsen te bemoeilijken;

Or. ro

Amendement 510
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

52 bis. verlangt vereenvoudiging van het 
controlesysteem, vermindering van de 
controleniveaus en verduidelijking van de 
onderlinge verantwoordelijkheden tussen 
de Commissie en de lidstaten; verzoekt 
gebruik te maken van een 
controlemechanisme van één niveau, 
waarbij de lidstaten projecten controleren 
en de Commissie de controlesystemen van 
de lidstaten controleert;

Or. fi
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Amendement 511
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53

Ontwerpresolutie Amendement

53. is van mening dat de Commissie in de 
toekomst meer verantwoordelijkheid moet 
krijgen voor het verbeteren van de 
nationale administratieve procedures; 
meent dat de Commissie daarom 
verantwoordelijk is voor het uitvoeren van 
accrediteringsprocedures voor nationale 
en federale overheden en auditorganen; is 
van mening dat succesvolle 
accrediteringen en het bereiken van lage 
foutenpercentages gekoppeld zijn aan het 
recht op minder frequente vereenvoudigde 
verslaglegging;

Schrappen

Or. en

Amendement 512
Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53

Ontwerpresolutie Amendement

53. is van mening dat de Commissie in de 
toekomst meer verantwoordelijkheid moet 
krijgen voor het verbeteren van de 
nationale administratieve procedures; 
meent dat de Commissie daarom 
verantwoordelijk is voor het uitvoeren van 
accrediteringsprocedures voor nationale 
en federale overheden en auditorganen; is 
van mening dat succesvolle 
accrediteringen en het bereiken van lage 
foutenpercentages gekoppeld zijn aan het 
recht op minder frequente vereenvoudigde 
verslaglegging;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 513
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, Francesco De Angelis, Patrizia 
Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53

Ontwerpresolutie Amendement

53. is van mening dat de Commissie in de 
toekomst meer verantwoordelijkheid moet 
krijgen voor het verbeteren van de 
nationale administratieve procedures; 
meent dat de Commissie daarom 
verantwoordelijk is voor het uitvoeren van 
accrediteringsprocedures voor nationale en 
federale overheden en auditorganen; is van 
mening dat succesvolle accrediteringen en 
het bereiken van lage foutenpercentages 
gekoppeld zijn aan het recht op minder 
frequente vereenvoudigde verslaglegging;

53. is van mening dat de Commissie in de 
toekomst meer verantwoordelijkheid moet 
krijgen voor het verbeteren van de 
nationale administratieve procedures; 
meent dat de Commissie daarom 
verantwoordelijk is voor het uitvoeren van 
accrediteringsprocedures voor nationale en 
federale overheden en auditorganen;

Or. it

Amendement 514
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53

Ontwerpresolutie Amendement

53. is van mening dat de Commissie in de 
toekomst meer verantwoordelijkheid moet 
krijgen voor het verbeteren van de 
nationale administratieve procedures; 
meent dat de Commissie daarom 
verantwoordelijk is voor het uitvoeren van 
accrediteringsprocedures voor nationale en 
federale overheden en auditorganen; is van 
mening dat succesvolle accrediteringen en 
het bereiken van lage foutenpercentages 
gekoppeld zijn aan het recht op minder 
frequente vereenvoudigde verslaglegging;

53. is van mening dat de Commissie in de 
toekomst meer verantwoordelijkheid moet 
krijgen voor het verbeteren van de 
nationale administratieve procedures; 
meent dat de Commissie daarom 
verantwoordelijk is voor het uitvoeren van 
accrediteringsprocedures voor nationale en 
federale overheden en auditorganen; is van 
mening dat succesvolle accrediteringen en 
het bereiken van lage foutenpercentages 
gekoppeld zijn aan het recht op minder 
frequente vereenvoudigde verslaglegging;
stelt ter voorkoming van wanbeheer van 
structuurfondsen voor dat het 
daadwerkelijke functioneren van de 
beheer- en controlesystemen wordt 
gecontroleerd en in ruil daarvoor het 
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aantal financiële controles ter plaatse 
door de Commissie wordt verhoogd; 
beveelt aan dat de Commissie een 
"Ombudscentrum voor Cohesie" creëert 
als aanvullende bron van informatie over 
zowel beste praktijken als mogelijk 
misbruik van fondsen;

Or. en

Amendement 515
Wojciech Michał Olejniczak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53

Ontwerpresolutie Amendement

53. is van mening dat de Commissie in de 
toekomst meer verantwoordelijkheid moet 
krijgen voor het verbeteren van de 
nationale administratieve procedures; 
meent dat de Commissie daarom 
verantwoordelijk is voor het uitvoeren van 
accrediteringsprocedures voor nationale en 
federale overheden en auditorganen; is van 
mening dat succesvolle accrediteringen en 
het bereiken van lage foutenpercentages 
gekoppeld zijn aan het recht op minder 
frequente vereenvoudigde verslaglegging;

53. is van mening dat de Commissie in de 
toekomst meer verantwoordelijkheid moet 
krijgen voor het verbeteren van de 
nationale administratieve procedures; 
meent dat de Commissie daarom 
verantwoordelijk is voor het uitvoeren van 
accrediteringsprocedures voor nationale en 
federale overheden en auditorganen; is van 
mening dat succesvolle accrediteringen en 
het bereiken van lage foutenpercentages 
gekoppeld zijn aan het recht op minder 
frequente vereenvoudigde verslaglegging;
verzoekt de Commissie om meer 
inspanningen te leveren met het oog op de 
strategische programmering, de 
beoordeling en de uitvoering van het 
cohesiebeleid;

Or. pl

Amendement 516
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53

Ontwerpresolutie Amendement

53. is van mening dat de Commissie in de 
toekomst meer verantwoordelijkheid moet 

53. is van mening dat de Commissie in de 
toekomst meer verantwoordelijkheid moet 
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krijgen voor het verbeteren van de 
nationale administratieve procedures; 
meent dat de Commissie daarom 
verantwoordelijk is voor het uitvoeren van 
accrediteringsprocedures voor nationale en 
federale overheden en auditorganen; is van 
mening dat succesvolle accrediteringen en 
het bereiken van lage foutenpercentages 
gekoppeld zijn aan het recht op minder 
frequente vereenvoudigde verslaglegging;

krijgen voor het verbeteren van de 
nationale administratieve procedures; is in 
dat verband van mening dat de regels voor 
het beheer van de steunprogramma's 
beslist eenvoudiger en duidelijker moeten 
worden, met name op het vlak van de 
financiële afhandeling en controle; meent 
dat de Commissie daarom 
verantwoordelijk is voor het uitvoeren van 
accrediteringsprocedures voor nationale en 
federale overheden en auditorganen; is van 
mening dat succesvolle accrediteringen en 
het bereiken van lage foutenpercentages 
gekoppeld zijn aan het recht op minder 
frequente vereenvoudigde verslaglegging;

Or. de

Amendement 517
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53

Ontwerpresolutie Amendement

53. is van mening dat de Commissie in de
toekomst meer verantwoordelijkheid moet 
krijgen voor het verbeteren van de 
nationale administratieve procedures; 
meent dat de Commissie daarom 
verantwoordelijk is voor het uitvoeren van 
accrediteringsprocedures voor nationale en 
federale overheden en auditorganen; is van 
mening dat succesvolle accrediteringen en 
het bereiken van lage foutenpercentages 
gekoppeld zijn aan het recht op minder 
frequente vereenvoudigde verslaglegging;

53. verlangt dat de Commissie al in de
volgende programmeringsperiode meer 
verantwoordelijkheid krijgt voor het 
verbeteren van de nationale administratieve 
procedures; meent dat de Commissie 
daarom verantwoordelijk is voor het 
uitvoeren van accrediteringsprocedures 
voor nationale en federale overheden en 
auditorganen; is van mening dat een 
succesvolle accreditering en het bereiken 
van lage foutenpercentages moeten leiden 
tot het recht op vereenvoudigde 
verslaglegging;

Or. en

Amendement 518
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53
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Ontwerpresolutie Amendement

53. is van mening dat de Commissie in de 
toekomst meer verantwoordelijkheid moet 
krijgen voor het verbeteren van de 
nationale administratieve procedures; 
meent dat de Commissie daarom 
verantwoordelijk is voor het uitvoeren van 
accrediteringsprocedures voor nationale en 
federale overheden en auditorganen; is van 
mening dat succesvolle accrediteringen en 
het bereiken van lage foutenpercentages 
gekoppeld zijn aan het recht op minder 
frequente vereenvoudigde verslaglegging;

53. is van mening dat de Commissie in de 
toekomst meer verantwoordelijkheid moet 
krijgen voor het verbeteren van de 
nationale administratieve procedures; 
meent dat de Commissie daarom 
verantwoordelijk is voor het uitvoeren van 
accrediteringsprocedures voor nationale en 
regionale overheden en auditorganen; is 
van mening dat succesvolle accrediteringen 
en het bereiken van lage foutenpercentages 
gekoppeld zijn aan het recht op minder 
frequente vereenvoudigde verslaglegging;

Or. es

Amendement 519
Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

53 bis. is van mening dat er ter 
verbetering van de prestaties van de 
operationele programma's voor het 
selecteren van projecten binnen de regio's 
vaker gebruik zou moeten worden 
gemaakt van procedures in de vorm van 
een wedstrijd;

Or. de

Amendement 520
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

53 ter. pleit voor het vastleggen van veel 
strengere normen voor de 
begrotingscontrole en voor de informatie 
over de subsidies voor lidstaten met 
auditorganen die de 



AM\865326NL.doc 125/150 PE464.689v01-00

NL

accrediteringsprocedures niet doorstaan;

Or. de

Amendement 521
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. dringt ten behoeve van de 
vereenvoudiging van de administratie aan 
op de uitbreiding van standaardprocedures 
met hogere standaardeenheidskosten en 
overheadkosten; verzoekt meer rekening te 
houden met het beginsel van 
evenredigheid, d.w.z. voor de 
tenuitvoerlegging van kleinere 
programma's beduidend minder 
verslagleggings- en auditverplichtingen op 
te leggen;

54. dringt ten behoeve van de 
vereenvoudiging van de administratie aan 
op de uitbreiding van standaardprocedures 
met hogere standaardeenheidskosten en 
overheadkosten; verzoekt meer rekening te 
houden met het beginsel van 
evenredigheid, d.w.z. voor de 
tenuitvoerlegging van kleinere 
programma's beduidend minder 
verslagleggings- en auditverplichtingen op 
te leggen; heeft de overtuiging dat het 
huidige, zeer complexe regelgevingskader 
moet worden vereenvoudigd en een 
gemeenschappelijke uitlegging moet 
worden gegeven aan regels en 
verplichtingen, die gepaard gaat met een 
duidelijke scheiding tussen taken en 
verantwoordelijkheden van verschillende 
organen op verschillende niveaus;

Or. en

Amendement 522
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. dringt ten behoeve van de 
vereenvoudiging van de administratie aan 
op de uitbreiding van standaardprocedures 
met hogere standaardeenheidskosten en 
overheadkosten; verzoekt meer rekening te 
houden met het beginsel van 

54. dringt ten behoeve van de 
vereenvoudiging van de administratie aan 
op de uitbreiding van standaardprocedures 
met hogere standaardeenheidskosten en 
overheadkosten; verzoekt meer rekening te 
houden met het beginsel van 
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evenredigheid, d.w.z. voor de 
tenuitvoerlegging van kleinere 
programma's beduidend minder 
verslagleggings- en auditverplichtingen op 
te leggen;

evenredigheid, d.w.z. voor de 
tenuitvoerlegging van kleinere 
programma's beduidend minder 
verslagleggings- en auditverplichtingen op 
te leggen; dringt er op aan om rekening te 
houden met het grote belang van kleine 
en middelgrote ondernemingen voor de 
regionale ontwikkeling, en met hun 
wensen met name in verband met de 
procedures voor de afhandeling en de 
controle;

Or. de

Amendement 523
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. dringt ten behoeve van de 
vereenvoudiging van de administratie aan 
op de uitbreiding van standaardprocedures 
met hogere standaardeenheidskosten en 
overheadkosten; verzoekt meer rekening te 
houden met het beginsel van 
evenredigheid, d.w.z. voor de 
tenuitvoerlegging van kleinere 
programma's beduidend minder 
verslagleggings- en auditverplichtingen op 
te leggen;

54. dringt ten behoeve van de 
vereenvoudiging van de administratie aan 
op de uitbreiding van standaardprocedures 
met hogere standaardeenheidskosten en 
overheadkosten daar waar dit systeem 
geschikt is; verzoekt meer rekening te 
houden met het beginsel van 
evenredigheid, d.w.z. voor de 
tenuitvoerlegging van kleinere 
programma's beduidend minder 
verslagleggings- en auditverplichtingen op 
te leggen;

Or. en

Amendement 524
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Ingeborg Gräßle, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

54 bis. vraagt de Commissie om ieder jaar 
een 'foutenmonitor' openbaar te maken 
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met informatie in verband met overheden 
die onvoldoende en/of te laat voldoen aan 
hun verplichtingen op het gebied van 
rapportage of publicatie, en in verband 
met opvallende feiten, misbruik of fraude 
bij het gebruik van cohesiegeld; vraagt 
om dit op te splitsen naar lidstaten en 
fondsen;

Or. de

Amendement 525
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

54 bis. maakt zich zorgen over het feit dat 
de administratieve rompslomp voor kleine 
bedrijven en organisaties een 
belemmering vormt om gebruik te maken 
van de structuurfondsen; wijst erop dat de 
regelgevende teksten en technische 
documenten zo duidelijk mogelijk moeten 
zijn en roept de Commissie en de lidstaten 
op om technische werkgroepen in te 
stellen die als taak hebben passende 
vereenvoudigingsmaatregelen voor te 
stellen;

Or. fr

Amendement 526
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

54 bis. verlangt een aanzienlijke 
vermindering van de administratie en 
bureaucratie met betrekking tot het 
cohesiebeleid en het structuurbeleid op 
alle actieniveaus, onder andere door over 



PE464.689v01-00 128/150 AM\865326NL.doc

NL

te stappen op elektronische procedures;

Or. fi

Amendement 527
Sabine Verheyen, Ingeborg Gräßle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

54 ter. is van mening dat de jaarlijkse 
schriftelijk bevestigde 
beheersverklaringen van de hoofden van 
de administratieve diensten die de 
middelen beheren (betaalorganen/ 
beheersautoriteiten) een geschikt 
instrument zijn voor het versterken van de 
keten van rapportage en controle, en 
benadrukt dat dergelijke verklaringen 
inhoudelijk absoluut juist moeten zijn; 
vraagt derhalve om een systeem van 
sancties voor onjuiste verklaringen; houdt 
bovendien vast aan de doelstelling van de 
nationale betrouwbaarheidsverklaringen;

Or. de

Amendement 528
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Ingeborg Gräßle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

54 quater. vraagt voor de nieuwe 
programmeringsperiode ook voor 
programma's met een looptijd van 
meerdere jaren om jaarlijkse procedures 
voor het sluiten van de rekeningen;

Or. de

Amendement 529
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Ingeborg Gräßle, Petru Constantin Luhan



AM\865326NL.doc 129/150 PE464.689v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

54 quinquies. is van mening dat er voor 
het hele systeem van beheer en controle 
efficiëntere oplossingen op basis van e-
bestuur (uniforme formulieren) nodig 
zijn; vraagt de Commissie om ervoor te 
zorgen dat de lidstaten hun ervaringen 
uitwisselen en er implementatienetwerken 
voor overheden en auditorganen komen;

Or. de

Amendement 530
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

54 sexies. is van mening dat de 
bepalingen inzake de transparantie 
(verplichte publicatie, eindbegunstigde ) 
nodig zijn als instrument voor de 
wetenschap, het publiek en de politiek, om 
vast te stellen of de middelen uit de 
structuurfondsen in overeenstemming met 
de doelstellingen en rechtmatig zijn 
uitgegeven; vraagt om publicatie niet 
alleen in de landstaal, maar ook in één 
van de drie werktalen (Engels, Duits of 
Frans), en pleit voor een verdere 
standaardisering van de informatie;

Or. de

Amendement 531
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 55
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Ontwerpresolutie Amendement

55. ondersteunt het voorstel van de 
Commissie, uitgaven aan nationale 
instanties pas te vergoeden als de 
betreffende EU-bijdrage aan de 
begunstigden is uitgekeerd; is van mening 
dat vergoedingen hierdoor sneller worden 
uitgekeerd en een beslissende prikkel 
wordt geboden voor strenge nationale 
controles; wijst er echter op dat lidstaten 
en deelstaten te maken zouden kunnen 
krijgen met liquiditeitsproblemen; er 
moeten oplossingen gevonden worden om 
dit te voorkomen;

Schrappen

Or. cs

Amendement 532
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 55

Ontwerpresolutie Amendement

55. ondersteunt het voorstel van de 
Commissie, uitgaven aan nationale 
instanties pas te vergoeden als de 
betreffende EU-bijdrage aan de 
begunstigden is uitgekeerd; is van mening 
dat vergoedingen hierdoor sneller worden 
uitgekeerd en een beslissende prikkel 
wordt geboden voor strenge nationale 
controles; wijst er echter op dat lidstaten 
en deelstaten te maken zouden kunnen 
krijgen met liquiditeitsproblemen; er
moeten oplossingen gevonden worden om 
dit te voorkomen;

55. wijst erop dat lidstaten en de regio's, in 
het huidige kader van de crisis, te maken 
kunnen krijgen met liquiditeitsproblemen; 
wat de terugbetaling betreft van de kosten 
die hiervoor op voorhand zijn gemaakt 
moeten oplossingen gevonden worden om 
dit te voorkomen;

Or. es

Amendement 533
Wojciech Michał Olejniczak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 55



AM\865326NL.doc 131/150 PE464.689v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

55. ondersteunt het voorstel van de 
Commissie, uitgaven aan nationale 
instanties pas te vergoeden als de 
betreffende EU-bijdrage aan de 
begunstigden is uitgekeerd; is van mening 
dat vergoedingen hierdoor sneller worden 
uitgekeerd en een beslissende prikkel 
wordt geboden voor strenge nationale 
controles; wijst er echter op dat lidstaten en 
deelstaten te maken zouden kunnen krijgen 
met liquiditeitsproblemen; er moeten 
oplossingen gevonden worden om dit te 
voorkomen;

55. verwerpt het voorstel van de 
Commissie, uitgaven aan nationale 
instanties pas te vergoeden als de 
betreffende EU-bijdrage aan de 
begunstigden is uitgekeerd; is van mening 
dat vergoedingen hierdoor sneller worden 
uitgekeerd en een beslissende prikkel 
wordt geboden voor strenge nationale 
controles; wijst er echter op dat lidstaten en 
deelstaten te maken zouden kunnen krijgen 
met liquiditeitsproblemen; er moeten 
oplossingen gevonden worden om dit te 
voorkomen;

Or. pl

Amendement 534
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert 
van Nistelrooij, Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 55

Ontwerpresolutie Amendement

55. ondersteunt het voorstel van de 
Commissie, uitgaven aan nationale 
instanties pas te vergoeden als de 
betreffende EU-bijdrage aan de 
begunstigden is uitgekeerd; is van mening 
dat vergoedingen hierdoor sneller worden 
uitgekeerd en een beslissende prikkel 
wordt geboden voor strenge nationale 
controles; wijst er echter op dat lidstaten en 
deelstaten te maken zouden kunnen krijgen 
met liquiditeitsproblemen; er moeten 
oplossingen gevonden worden om dit te 
voorkomen;

55. ondersteunt het voorstel van de 
Commissie, uitgaven aan nationale 
instanties pas te vergoeden als de 
betreffende EU-bijdrage aan de 
begunstigden is uitgekeerd; is van mening 
dat vergoedingen hierdoor sneller worden 
uitgekeerd en een beslissende prikkel 
wordt geboden voor strenge nationale 
controles; wijst er echter op dat lidstaten en 
regio's te maken zouden kunnen krijgen 
met liquiditeitsproblemen; er moeten 
oplossingen gevonden worden om dit te 
voorkomen;

Or. fr

Amendement 535
Sabine Verheyen, Joachim Zeller
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 55 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

55 bis. stelt in het voorstel van de 
Commissie om bij de betalingen sterker 
van de resultaten uit te gaan de 
tegenstrijdigheid vast dat resultaten juist 
pas kunnen worden bereikt door de 
projecten waarvoor middelen worden 
aangevraagd, vreest dat er een zeer 
bureaucratische controle komt, en kan 
zich eventueel voorstellen dat de betaling 
afhankelijk wordt gemaakt van het 
leveren van het bewijs voor het oormerken 
van middelen voor projecten bijvoorbeeld 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van de 2020-strategie;

Or. de

Amendement 536
László Surján

Ontwerpresolutie
Paragraaf 55 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

55 bis. is van mening dat indien 
terugbetaling volgt nadat de EU-fondsen 
in de projecten zijn uitgekeerd, de 
begunstigden geen extra lasten opgelegd 
mogen krijgen in de vorm van 
rentepercentages die geen afspiegeling 
vormen van de lage risicofactor van 
dergelijke leningen van banken of andere 
financiële instellingen;

Or. en

Amendement 537
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 55 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

55 ter. beschouwt het verrekenen van niet 
terugbetaalde bedragen, die ten onrechte 
waren vergoed, met de toegezegde 
subsidies als een doelmatig instrument om 
lidstaten te disciplineren die er negatief 
uitspringen;

Or. de

Amendement 538
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 55 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

55 quater. verzoekt om de diversificatie 
van de sanctiemechanismen, onder 
andere in de vorm van een bonussysteem 
voor de lidstaten die de regels correct 
implementeren, met name door 
administratieve regelingen te 
vereenvoudigen;

Or. de

Amendement 539
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56

Ontwerpresolutie Amendement

56. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om de "n+2-regel"
consequent toe te passen, met 
uitzondering van het eerste 
financieringsjaar, en uitzonderingen op 
deze regel af te schaffen; is van mening 
dat dit een evenwichtige verhouding 
tussen kwalitatief hoogwaardige 
investeringen en een probleemloze en 
snelle tenuitvoerlegging van de 

Schrappen
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programma's garandeert;

Or. cs

Amendement 540
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56

Ontwerpresolutie Amendement

56. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om de "n+2-regel"
consequent toe te passen, met 
uitzondering van het eerste 
financieringsjaar, en uitzonderingen op 
deze regel af te schaffen; is van mening 
dat dit een evenwichtige verhouding 
tussen kwalitatief hoogwaardige 
investeringen en een probleemloze en 
snelle tenuitvoerlegging van de 
programma's garandeert;

Schrappen

Or. en

Amendement 541
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56

Ontwerpresolutie Amendement

56. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om de "n+2-regel"
consequent toe te passen, met 
uitzondering van het eerste 
financieringsjaar, en uitzonderingen op 
deze regel af te schaffen; is van mening 
dat dit een evenwichtige verhouding 
tussen kwalitatief hoogwaardige 
investeringen en een probleemloze en 
snelle tenuitvoerlegging van de 
programma's garandeert;

56. benadrukt dat de "n+2- en n+3-
regels" moeten worden gehandhaafd, 
mogelijk in combinatie met meer 
flexibiliteit voor buitengewone situaties 
die zich in de volgende
programmeringsperiode zouden kunnen 
voordoen;

Or. en
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Amendement 542
Czesław Adam Siekierski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56

Ontwerpresolutie Amendement

56. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om de "n+2-regel" consequent
toe te passen, met uitzondering van het 
eerste financieringsjaar, en 
uitzonderingen op deze regel af te 
schaffen; is van mening dat dit een 
evenwichtige verhouding tussen kwalitatief 
hoogwaardige investeringen en een 
probleemloze en snelle tenuitvoerlegging 
van de programma's garandeert;

56. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om de "n+2-regel" toe te 
passen; is echter van oordeel dat het in 
bepaalde situaties mogelijk moet zijn om 
de "n+3-regel" toe te passen; is van 
mening dat dit een evenwichtige 
verhouding tussen kwalitatief 
hoogwaardige investeringen en een 
probleemloze en snelle tenuitvoerlegging 
van de programma's garandeert;

Or. pl

Amendement 543
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56

Ontwerpresolutie Amendement

56. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om de "n+2-regel" consequent 
toe te passen, met uitzondering van het 
eerste financieringsjaar, en uitzonderingen 
op deze regel af te schaffen; is van mening 
dat dit een evenwichtige verhouding tussen 
kwalitatief hoogwaardige investeringen en 
een probleemloze en snelle 
tenuitvoerlegging van de programma's 
garandeert;

56. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om de "n+2-regel" consequent 
toe te passen, met uitzondering van het 
eerste financieringsjaar; is van mening dat 
dit een evenwichtige verhouding tussen 
kwalitatief hoogwaardige investeringen en 
een probleemloze en snelle 
tenuitvoerlegging van de programma's 
garandeert;

Or. fr

Amendement 544
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56
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Ontwerpresolutie Amendement

56. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om de "n+2-regel" consequent 
toe te passen, met uitzondering van het 
eerste financieringsjaar, en uitzonderingen 
op deze regel af te schaffen; is van mening 
dat dit een evenwichtige verhouding tussen 
kwalitatief hoogwaardige investeringen en 
een probleemloze en snelle 
tenuitvoerlegging van de programma's 
garandeert;

56. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om de "n+2-regel" consequent 
toe te passen, met uitzondering van het 
eerste financieringsjaar, of, 
overeenkomstig de doelstellingen van het 
Europees herstelplan, wanneer een regio 
getroffen wordt door een recessie, alsook 
om de andere uitzonderingen op deze regel 
af te schaffen; is van mening dat dit een 
evenwichtige verhouding tussen kwalitatief 
hoogwaardige investeringen en een 
probleemloze en snelle tenuitvoerlegging 
van de programma's garandeert; is van 
mening dat dit een evenwichtige 
verhouding tussen kwalitatief 
hoogwaardige investeringen en een 
probleemloze en snelle tenuitvoerlegging 
van de programma's garandeert;

Or. fr

Amendement 545
Hermann Winkler, Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56

Ontwerpresolutie Amendement

56. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om de "n+2-regel" consequent 
toe te passen, met uitzondering van het 
eerste financieringsjaar, en uitzonderingen 
op deze regel af te schaffen; is van mening 
dat dit een evenwichtige verhouding tussen 
kwalitatief hoogwaardige investeringen en 
een probleemloze en snelle 
tenuitvoerlegging van de programma's 
garandeert;

56. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om de "n+2-regel" consequent 
toe te passen, met uitzondering van het 
eerste financieringsjaar en van 
grensoverschrijdende programma's, en 
uitzonderingen op deze regel af te 
schaffen; pleit bij grensoverschrijdende 
programma's zelfs voor een 'n+3-Regel', 
om rekening te houden met het 
langzamere verloop van de 
administratieve processen, alleen al 
vanwege taalkundige en culturele 
problemen; is van mening dat dit een 
evenwichtige verhouding tussen kwalitatief 
hoogwaardige investeringen en een 
probleemloze en snelle tenuitvoerlegging 
van de programma's garandeert;
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Or. de

Amendement 546
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56

Ontwerpresolutie Amendement

56. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om de "n+2-regel" consequent 
toe te passen, met uitzondering van het 
eerste financieringsjaar, en uitzonderingen 
op deze regel af te schaffen; is van mening 
dat dit een evenwichtige verhouding tussen 
kwalitatief hoogwaardige investeringen en 
een probleemloze en snelle 
tenuitvoerlegging van de programma's 
garandeert;

56. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om de "n+2-regel" consequent 
toe te passen, met uitzondering van het 
eerste financieringsjaar, en andere
uitzonderingen op deze regel enkel de door 
het programmeringsproces vereiste 
administratieve lasten te laten 
weerspiegelen; is van mening dat dit een 
evenwichtige verhouding tussen kwalitatief 
hoogwaardige investeringen en een 
probleemloze en snelle tenuitvoerlegging 
van de programma's garandeert;

Or. en

Amendement 547
Tamás Deutsch, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56

Ontwerpresolutie Amendement

56. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om de "n+2-regel" consequent 
toe te passen, met uitzondering van het 
eerste financieringsjaar, en uitzonderingen 
op deze regel af te schaffen; is van mening 
dat dit een evenwichtige verhouding tussen 
kwalitatief hoogwaardige investeringen en 
een probleemloze en snelle 
tenuitvoerlegging van de programma's 
garandeert;

56.verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om de "n+2-regel" consequent 
toe te passen, mogelijk op het niveau van 
de toewijzingen voor de lidstaten voor 
meer flexibiliteit, met uitzondering van het 
eerste financieringsjaar, en uitzonderingen 
op deze regel af te schaffen; is van mening 
dat dit een evenwichtige verhouding tussen 
kwalitatief hoogwaardige investeringen en 
een probleemloze en snelle 
tenuitvoerlegging van de programma's 
garandeert;

Or. en
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Amendement 548
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

56 bis. is van mening dat de regeling voor 
het ambsthalve doorhalen moet worden 
aangepast aan de extra administratieve 
belasting die voortvloeit uit de nieuwe 
bepalingen met betrekking tot strategische 
programmering, een op resultaten 
gebaseerde aanpak en ex ante gestelde 
voorwaarden;

Or. en

Amendement 549
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. wijst op de betekenis voor het 
cohesiebeleid van het Europees 
nabuurschaps- en partnerschapsinstrument 
(ENPI) voor de grensoverschrijdende 
samenwerking met landen buiten de 
Europese Unie; ziet juist in de integratie 
van de infrastructuur (transport, energie) 
van de buurlanden in die van de EU 
positieve effecten ook voor de Europese 
grensregio's; dringt erop aan de middelen
uit het ENPI meer in te zetten voor 
strategisch noodzakelijke kwesties als 
energievoorziening en 
vervoersinfrastructuren;

57. wijst op de betekenis voor het 
cohesiebeleid van het Europees 
nabuurschaps- en partnerschapsinstrument 
(ENPI) voor de grensoverschrijdende 
samenwerking met landen buiten de 
Europese Unie, onder andere op het 
gebied van het milieu, de 
gezondheidszorg, het onderwijs, het 
vervoer, energie en het maatschappelijk 
middenveld; verzoekt de administratie en 
bureaucratie met betrekking tot de
samenwerking in de grensregio's tussen 
de EU en Rusland te vereenvoudigen;

Or. fi

Amendement 550
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57
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Ontwerpresolutie Amendement

57. wijst op de betekenis voor het 
cohesiebeleid van het Europees 
nabuurschaps- en partnerschapsinstrument 
(ENPI) voor de grensoverschrijdende 
samenwerking met landen buiten de 
Europese Unie; ziet juist in de integratie 
van de infrastructuur (transport, energie)
van de buurlanden in die van de EU 
positieve effecten ook voor de Europese 
grensregio's; dringt erop aan de middelen 
uit het ENPI meer in te zetten voor 
strategisch noodzakelijke kwesties als 
energievoorziening en 
vervoersinfrastructuren;

57. wijst op de betekenis voor het 
cohesiebeleid van het Europees 
nabuurschaps- en partnerschapsinstrument 
(ENPI) voor de grensoverschrijdende 
samenwerking met landen buiten de 
Europese Unie; herinnert er in dit verband 
aan dat de positieve effecten van de
samenwerking met de buurlanden van de 
EU ook positieve gevolgen hebben voor de 
rest van het Europese grondgebied; dringt 
erop aan de middelen uit het ENPI meer in 
te zetten voor strategisch noodzakelijke 
kwesties en dringt aan op opheffing van 
het huidige criterium van 150 km, dat de 
mogelijkheid van samenwerking tussen 
gebieden die aan beide zijden van de 
buitengrenzen van de Unie liggen 
belemmert;

Or. es

Amendement 551
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. wijst op de betekenis voor het 
cohesiebeleid van het Europees 
nabuurschaps- en partnerschapsinstrument 
(ENPI) voor de grensoverschrijdende 
samenwerking met landen buiten de 
Europese Unie; ziet juist in de integratie 
van de infrastructuur (transport, energie) 
van de buurlanden in die van de EU 
positieve effecten ook voor de Europese 
grensregio's; dringt erop aan de middelen 
uit het ENPI meer in te zetten voor 
strategisch noodzakelijke kwesties als 
energievoorziening en 
vervoersinfrastructuren;

57. wijst op de betekenis voor het 
cohesiebeleid van het Europees 
nabuurschaps- en partnerschapsinstrument 
(ENPI) voor de grensoverschrijdende 
samenwerking met landen buiten de 
Europese Unie; is ervan overtuigd van het 
absoluut noodzakelijk is om de 
programma's voor grensoverschrijdende 
samenwerking van het ENPI te 
herintegreren in de doelstelling van 
territoriale samenwerking van het 
cohesiebeleid; ziet juist in de integratie van 
de infrastructuur (transport, energie) van de 
buurlanden in die van de EU positieve 
effecten ook voor de Europese 
grensregio's; dringt erop aan de middelen 
uit het ENPI meer in te zetten voor 
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strategisch noodzakelijke kwesties als 
energievoorziening en 
vervoersinfrastructuren; verzoekt de 
Commissie de mogelijkheid te overwegen 
om efficiëntere synergieën tot stand te
brengen tussen de initiatieven die onder 
het EFRO, een instrument voor 
pretoetredingssteun, het Europees 
nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument (ENPI) en het 
Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) 
vallen;

Or. fr

Amendement 552
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Luís Paulo 
Alves, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Gabriel Mato Adrover

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. wijst op de betekenis voor het 
cohesiebeleid van het Europees 
nabuurschaps- en partnerschapsinstrument 
(ENPI) voor de grensoverschrijdende 
samenwerking met landen buiten de 
Europese Unie; ziet juist in de integratie 
van de infrastructuur (transport, energie) 
van de buurlanden in die van de EU 
positieve effecten ook voor de Europese 
grensregio's; dringt erop aan de middelen 
uit het ENPI meer in te zetten voor 
strategisch noodzakelijke kwesties als 
energievoorziening en 
vervoersinfrastructuren;

57. wijst op de betekenis voor het 
cohesiebeleid van het Europees 
nabuurschaps- en partnerschapsinstrument 
(ENPI) voor de grensoverschrijdende 
samenwerking met landen buiten de 
Europese Unie; ziet juist in de integratie 
van de infrastructuur (transport, energie) 
van de buurlanden in die van de EU 
positieve effecten ook voor de Europese 
grensregio's; dringt erop aan de middelen 
uit het ENPI meer in te zetten voor 
strategisch noodzakelijke kwesties als 
energievoorziening en 
vervoersinfrastructuren; verzoekt de 
Commissie met klem om het Europees 
nabuurschapsbeleid open te stellen voor 
de ultraperifere regio's, zoals was 
voorzien vóór de vaststelling van dit 
beleid, zodat de bovengenoemde regio's 
niet langer worden benadeeld doordat ze 
geen aanspraak kunnen maken op de 
mogelijkheden die andere regio's in 
Europa wel hebben in het kader van het 
ENPI;
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Or. fr

Amendement 553
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. wijst op de betekenis voor het 
cohesiebeleid van het Europees 
nabuurschaps- en partnerschapsinstrument 
(ENPI) voor de grensoverschrijdende 
samenwerking met landen buiten de 
Europese Unie; ziet juist in de integratie 
van de infrastructuur (transport, energie) 
van de buurlanden in die van de EU 
positieve effecten ook voor de Europese 
grensregio's; dringt erop aan de middelen 
uit het ENPI meer in te zetten voor 
strategisch noodzakelijke kwesties als 
energievoorziening en 
vervoersinfrastructuren;

57. wijst op de betekenis voor het 
cohesiebeleid van het Europees 
nabuurschaps- en partnerschapsinstrument 
(ENPI) voor de grensoverschrijdende 
samenwerking met landen buiten de 
Europese Unie; neemt nota van de huidige 
problemen bij de uitvoering van het 
programma en verzoekt de Commissie om 
te evalueren of de reeds functionerende 
structuren die binnen regionaal beleid 
bestaan ook kunnen worden toegepast op 
de administratie van het ENPI; ziet juist 
in de integratie van de infrastructuur (met 
name transport en energie) van de 
buurlanden in die van de EU positieve 
effecten ook voor de Europese 
grensregio's; dringt erop aan de middelen 
uit het ENPI meer in te zetten voor 
strategisch noodzakelijke kwesties als 
energievoorziening en 
vervoersinfrastructuren;

Or. en

Amendement 554
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. wijst op de betekenis voor het 
cohesiebeleid van het Europees 
nabuurschaps- en partnerschapsinstrument 
(ENPI) voor de grensoverschrijdende 
samenwerking met landen buiten de 
Europese Unie; ziet juist in de integratie 

57. wijst op de betekenis voor het 
cohesiebeleid van het Europees 
nabuurschaps- en partnerschapsinstrument 
(ENPI) voor de grensoverschrijdende 
samenwerking met landen buiten de 
Europese Unie; ziet juist in de integratie 
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van de infrastructuur (transport, energie) 
van de buurlanden in die van de EU 
positieve effecten ook voor de Europese 
grensregio's; dringt erop aan de middelen 
uit het ENPI meer in te zetten voor 
strategisch noodzakelijke kwesties als 
energievoorziening en 
vervoersinfrastructuren;

van de infrastructuur (transport, energie) 
van de buurlanden in die van de EU 
positieve effecten ook voor de Europese 
grensregio's; dringt erop aan de middelen 
uit het ENPI meer in te zetten voor 
strategisch noodzakelijke kwesties als 
energievoorziening en 
vervoersinfrastructuren; benadrukt de rol 
die macroregio's in dit verband kunnen 
spelen;

Or. en

Amendement 555
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. wijst op de betekenis voor het 
cohesiebeleid van het Europees 
nabuurschaps- en partnerschapsinstrument 
(ENPI) voor de grensoverschrijdende 
samenwerking met landen buiten de 
Europese Unie; ziet juist in de integratie 
van de infrastructuur (transport, energie) 
van de buurlanden in die van de EU 
positieve effecten ook voor de Europese 
grensregio's; dringt erop aan de middelen 
uit het ENPI meer in te zetten voor 
strategisch noodzakelijke kwesties als 
energievoorziening en 
vervoersinfrastructuren;

57. wijst op de betekenis voor het 
cohesiebeleid van het Europees 
nabuurschaps- en partnerschapsinstrument 
(ENPI) voor de grensoverschrijdende 
samenwerking met landen buiten de 
Europese Unie; ziet juist in de integratie 
van de infrastructuur (transport, energie en 
milieu) van de buurlanden in die van de 
EU positieve effecten ook voor de 
Europese grensregio's; dringt erop aan de 
middelen uit het ENPI meer in te zetten 
voor strategisch noodzakelijke kwesties als 
energievoorziening en 
vervoersinfrastructuren;

Or. ro

Amendement 556
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, Jean-Luc Bennahmias, Luís Paulo Alves, María Irigoyen 
Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

57 bis. betreurt de onbenutte synergieën 
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tussen het cohesiebeleid en 
samenwerkingsfondsen als het instrument 
voor ontwikkelingssamenwerking (DCI) 
en het EOF; pleit voor de uitbreiding van 
de mogelijkheden voor kruisfinanciering 
met deze fondsen;

Or. fr

Amendement 557
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Patrick Le 
Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58

Ontwerpresolutie Amendement

58. onderstreept voorts het belang van het 
EU-uitbreidingsproces voor de cohesie met 
het instrument voor pretoetredingssteun 
(IPA), dat de kandidaat-lidstaten o.a. moet 
helpen bij de inhoudelijke en 
organisatorische voorbereiding van 
cohesiestructuren;

58. onderstreept voorts het belang van het 
EU-uitbreidingsproces voor de cohesie met 
het instrument voor pretoetredingssteun 
(IPA), dat de kandidaat-lidstaten o.a. moet 
helpen bij de inhoudelijke en 
organisatorische voorbereiding van 
cohesiestructuren; is eveneens van mening 
dat het IPA, en met name het sturen van 
deskundigen van de Commissie, 
toegankelijk zou moeten zijn voor LGO's 
die op weg zijn een ultraperifere regio te 
worden;

Or. fr

Amendement 558
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58

Ontwerpresolutie Amendement

58. onderstreept voorts het belang van het 
EU-uitbreidingsproces voor de cohesie met 
het instrument voor pretoetredingssteun 
(IPA), dat de kandidaat-lidstaten o.a. moet 
helpen bij de inhoudelijke en 
organisatorische voorbereiding van 
cohesiestructuren;

58. onderstreept voorts het belang van het 
EU-uitbreidingsproces voor de cohesie met 
het instrument voor pretoetredingssteun 
(IPA), dat de kandidaat-lidstaten o.a. moet 
helpen bij de inhoudelijke en 
organisatorische voorbereiding van 
cohesiestructuren; vestigt de aandacht op 
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de uitvoeringsproblemen in de lidstaten; 
herinnert aan het oorspronkelijke doel 
van het IPA, dat met name was gericht op 
de opbouw van financiële capaciteit en 
organen en op de ondersteuning bij de 
voorbereidingen van landen op de 
uitvoering van het cohesiebeleid van de 
Gemeenschap om kandidaat-lidstaten 
voor te bereiden op volledige uitvoering 
van het acquis communautaire op het 
moment van toetreding; verzoekt de 
Commissie aan te wijzen wat de 
problemen in het huidige functioneren 
van het IPA zijn;

Or. en

Amendement 559
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

58 bis. beschouwt de ondersteuning van 
grensregio's met niet-lidstaten als zeer 
belangrijk, zowel vanuit het cohesiebeleid 
als vanuit het ENPI, met name op het 
terrein van rampenbestrijding, 
milieubescherming en economische 
ontwikkeling;

Or. ro

Amendement 560
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59

Ontwerpresolutie Amendement

59. herhaalt de eis dat de Commissie 
regionale ontwikkeling betrokken moet 
worden bij de toekomstige ontwikkeling 
van beide instrumenten;

59. herhaalt de eis dat de Commissie 
regionale ontwikkeling betrokken moet 
worden bij de toekomstige ontwikkeling 
van deze instrumenten;

Or. fr
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Amendement 561
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60

Ontwerpresolutie Amendement

60. wijst met de huidige berekening 
opnieuw op de extreme financiële 
gevolgen van de toetreding van nieuwe 
landen tot de EU voor het cohesiebeleid11;
wijst erop dat deze dimensies vanuit het 
oogpunt van het cohesiebeleid veel groter 
zijn dan wat de Gemeenschap aankan; 
verzoekt om beschikbaarstelling van het 
IPA-instrument ook ter voorbereiding op 
tijdelijke, bijzondere vormen van een EU-
nabuurschap of –lidmaatschap; dringt 
wederom aan op een getrapt 
cohesiebeleidsconcept voor grote 
kandidaat-lidstaten zoals Turkije;

Schrappen

__________________
11.Gaat ervan uit dat de landen Turkije en Kroatië, 
waarmee momenteel toetredingsonderhandelingen 
worden gevoerd, in de programmeringsperiode 
2007 tot 2013 het gemiddelde per capita 
financieringsvolume van de nieuwe lidstaten (EU-
12) zouden ontvangen; dit zou neerkomen op een 
totale benodigde financiering van 132,5 miljard 
euro. Hiervan is 124,9 miljard euro of 94,3 
procent bestemd voor Turkije en 7,6 miljard euro 
of 5,7 procent voor Kroatië. Wanneer wordt 
uitgegaan van een steunbedrag ter hoogte van het 
gemiddelde bbp-aandeel in de nieuwe lidstaten 
(2006), zou er 109,1 miljard euro meer nodig zijn. 
Hiervan zou 99,8 miljard euro naar Turkije en 9,3 
miljard euro naar Kroatië gaan. (Untiedt, G. 
(2011) Das Volumen und die Verteilung der EU-
Strukturfondsmittel für die Förderperiode von 
2007 bis 2013 unter Berücksichtigung der Türkei 
und Kroatiens, advies van prof. dr. G. Untiedt, 
GEFRA GbR, op verzoek van dr. Markus Pieper, 
lid van het EP.

Or. en

Amendement 562
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 60

Ontwerpresolutie Amendement

60. wijst met de huidige berekening 
opnieuw op de extreme financiële 
gevolgen van de toetreding van nieuwe 
landen tot de EU voor het cohesiebeleid11;
wijst erop dat deze dimensies vanuit het 
oogpunt van het cohesiebeleid veel groter 
zijn dan wat de Gemeenschap aankan; 
verzoekt om beschikbaarstelling van het 
IPA-instrument ook ter voorbereiding op 
tijdelijke, bijzondere vormen van een EU-
nabuurschap of –lidmaatschap; dringt 
wederom aan op een getrapt 
cohesiebeleidsconcept voor grote 
kandidaat-lidstaten zoals Turkije;

Schrappen

__________________
11.Gaat ervan uit dat de landen Turkije en Kroatië, 
waarmee momenteel toetredingsonderhandelingen 
worden gevoerd, in de programmeringsperiode 
2007 tot 2013 het gemiddelde per capita 
financieringsvolume van de nieuwe lidstaten (EU-
12) zouden ontvangen; dit zou neerkomen op een 
totale benodigde financiering van 132,5 miljard 
euro. Hiervan is 124,9 miljard euro of 94,3 
procent bestemd voor Turkije en 7,6 miljard euro 
of 5,7 procent voor Kroatië. Wanneer wordt 
uitgegaan van een steunbedrag ter hoogte van het 
gemiddelde bbp-aandeel in de nieuwe lidstaten 
(2006), zou er 109,1 miljard euro meer nodig zijn. 
Hiervan zou 99,8 miljard euro naar Turkije en 9,3 
miljard euro naar Kroatië gaan. (Untiedt, G. 
(2011) Das Volumen und die Verteilung der EU-
Strukturfondsmittel für die Förderperiode von 
2007 bis 2013 unter Berücksichtigung der Türkei 
und Kroatiens, advies van prof. dr. G. Untiedt, 
GEFRA GbR, op verzoek van dr. Markus Pieper, 
lid van het EP.

Or. en

Amendement 563
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60
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Ontwerpresolutie Amendement

60. wijst met de huidige berekening 
opnieuw op de extreme financiële 
gevolgen van de toetreding van nieuwe 
landen tot de EU voor het cohesiebeleid11;
wijst erop dat deze dimensies vanuit het 
oogpunt van het cohesiebeleid veel groter 
zijn dan wat de Gemeenschap aankan; 
verzoekt om beschikbaarstelling van het 
IPA-instrument ook ter voorbereiding op 
tijdelijke, bijzondere vormen van een EU-
nabuurschap of –lidmaatschap; dringt 
wederom aan op een getrapt 
cohesiebeleidsconcept voor grote 
kandidaat-lidstaten zoals Turkije.

Schrappen 

Or. sv

Amendement 564
László Surján

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60

Ontwerpresolutie Amendement

60. wijst met de huidige berekening 
opnieuw op de extreme financiële 
gevolgen van de toetreding van nieuwe 
landen tot de EU voor het cohesiebeleid11;
wijst erop dat deze dimensies vanuit het 
oogpunt van het cohesiebeleid veel groter 
zijn dan wat de Gemeenschap aankan; 
verzoekt om beschikbaarstelling van het 
IPA-instrument ook ter voorbereiding op 
tijdelijke, bijzondere vormen van een EU-
nabuurschap of –lidmaatschap; dringt 
wederom aan op een getrapt 
cohesiebeleidsconcept voor grote 
kandidaat-lidstaten zoals Turkije;

60. wijst met de huidige berekening 
opnieuw op de financiële gevolgen van de 
toetreding van nieuwe landen tot de EU 
voor het cohesiebeleid11; wijst erop dat niet 
alleen moet worden gekeken naar de 
financiële gevolgen van de toetreding, 
maar ook naar de voordelen van de 
marktuitbreiding voor de hele EU; is van 
mening dat Europese integratie moet 
plaatsvinden in overeenstemming met de 
natuurlijke geografische banden van 
Europa en de fundamentele waarden van 
de Unie;

Or. en

Amendement 565
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 60 – voetnoot 11

Ontwerpresolutie Amendement
11 Gaat ervan uit dat de landen Turkije en Kroatië, 
waarmee momenteel toetredingsonderhandelingen 
worden gevoerd, in de programmeringsperiode 
2007 tot 2013 het gemiddelde per capita 
financieringsvolume van de nieuwe lidstaten (EU-
12) zouden ontvangen; dit zou neerkomen op een 
totale benodigde financiering van 132,5 miljard 
euro. Hiervan is 124,9 miljard euro of 94,3 
procent bestemd voor Turkije en 7,6 miljard euro 
of 5,7 procent voor Kroatië. Wanneer wordt 
uitgegaan van een steunbedrag ter hoogte van het 
gemiddelde bbp-aandeel in de nieuwe lidstaten 
(2006), zou er 109,1 miljard euro meer nodig zijn. 
Hiervan zou 99,8 miljard euro naar Turkije en 9,3 
miljard euro naar Kroatië gaan. (Untiedt, G. 
(2011) Das Volumen und die Verteilung der EU-
Strukturfondsmittel für die Förderperiode von
2007 bis 2013 unter Berücksichtigung der Türkei 
und Kroatiens, advies van prof. dr. G. Untiedt, 
GEFRA GbR, op verzoek van dr. Markus Pieper, 
lid van het EP.

Schrappen

Or. fr

Amendement 566
Franz Obermayr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60

Ontwerpresolutie Amendement

60. wijst met de huidige berekening 
opnieuw op de extreme financiële gevolgen 
van de toetreding van nieuwe landen tot de 
EU voor het cohesiebeleid11; wijst erop dat 
deze dimensies vanuit het oogpunt van het 
cohesiebeleid veel groter zijn dan wat de 
Gemeenschap aankan; verzoekt om 
beschikbaarstelling van het IPA-
instrument ook ter voorbereiding op 
tijdelijke, bijzondere vormen van een EU-
nabuurschap of –lidmaatschap; dringt 
wederom aan op een getrapt 
cohesiebeleidsconcept voor grote 
kandidaat-lidstaten zoals Turkije;

60. wijst met de huidige berekening 
opnieuw op de extreme financiële gevolgen 
van de toetreding van nieuwe landen tot de 
EU voor het cohesiebeleid11; wijst erop dat 
deze dimensies vanuit het oogpunt van het 
cohesiebeleid veel groter zijn dan wat de 
Gemeenschap aankan; verzoekt om een 
drastische verlaging van het IPA-
instrument, alsmede de reorganisatie 
ervan, om er in plaats van een instrument 
voor de voorbereiding op de toetreding 
een instrument voor de voorbereiding op 
een bijzondere vorm van een EU-
nabuurschap voor Turkije van te maken;



AM\865326NL.doc 149/150 PE464.689v01-00

NL

Or. de

Amendement 567
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60

Ontwerpresolutie Amendement

60. wijst met de huidige berekening 
opnieuw op de extreme financiële gevolgen 
van de toetreding van nieuwe landen tot de 
EU voor het cohesiebeleid11; wijst erop dat 
deze dimensies vanuit het oogpunt van het 
cohesiebeleid veel groter zijn dan wat de 
Gemeenschap aankan; verzoekt om 
beschikbaarstelling van het IPA-
instrument ook ter voorbereiding op 
tijdelijke, bijzondere vormen van een EU-
nabuurschap of –lidmaatschap; dringt 
wederom aan op een getrapt 
cohesiebeleidsconcept voor grote 
kandidaat-lidstaten zoals Turkije;

60. wijst met de huidige berekening 
opnieuw op de extreme financiële gevolgen 
van de toetreding van nieuwe landen tot de 
EU voor het cohesiebeleid11; wijst erop dat 
deze dimensies vanuit het oogpunt van het 
cohesiebeleid veel groter zijn dan wat de 
Gemeenschap aankan;

Or. en

Amendement 568
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60

Ontwerpresolutie Amendement

60. wijst met de huidige berekening 
opnieuw op de extreme financiële gevolgen 
van de toetreding van nieuwe landen tot de 
EU voor het cohesiebeleid;11 wijst erop dat 
deze dimensies vanuit het oogpunt van het 
cohesiebeleid veel groter zijn dan wat de 
Gemeenschap aankan; verzoekt om 
beschikbaarstelling van het IPA-instrument 
ook ter voorbereiding op tijdelijke, 
bijzondere vormen van een EU-
nabuurschap of –lidmaatschap; dringt 
wederom aan op een getrapt 
cohesiebeleidsconcept voor grote 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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kandidaat-lidstaten zoals Turkije;

Or. fr

Amendement 569
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61

Ontwerpresolutie Amendement

61. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.

61. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie en de voorzitters van de EU-
regio's en deelstaten.

Or. en


