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Amendement 1
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het absorptievermogen 
de mate is waarin een lidstaat de uit de 
structuurfondsen en het cohesiefonds 
toebedeelde financiële middelen op 
effectieve en doelmatige wijze kan
besteden, en overwegende dat dit 
absorptievermogen nodig is om met 
middelen uit deze EU-fondsen een 
maximale bijdrage te leveren aan de 
economische en sociale cohesie,

A. overwegende dat het absorptievermogen 
de mate is waarin een lidstaat en zijn 
regio's de uit de structuurfondsen en het 
cohesiefonds toebedeelde financiële 
middelen op effectieve en doelmatige wijze 
kunnen besteden, en overwegende dat dit 
absorptievermogen nodig is om met 
middelen uit deze EU-fondsen een 
maximale bijdrage te leveren aan de 
economische en sociale cohesie,

Or. en

Amendement 2
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het absorptievermogen 
de mate is waarin een lidstaat de uit de 
structuurfondsen en het cohesiefonds 
toebedeelde financiële middelen op 
effectieve en doelmatige wijze kan 
besteden, en overwegende dat dit 
absorptievermogen nodig is om met 
middelen uit deze EU-fondsen een 
maximale bijdrage te leveren aan de 
economische en sociale cohesie,

A. overwegende dat het absorptievermogen 
de mate is waarin een lidstaat de uit de 
structuurfondsen en het cohesiefonds 
toebedeelde financiële middelen op 
effectieve en doelmatige wijze kan 
besteden, en overwegende dat dit 
absorptievermogen nodig is om met 
middelen uit deze EU-fondsen een 
maximale bijdrage te leveren aan de 
economische, sociale en territoriale
cohesie,

Or. en
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Amendement 3
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het absorptievermogen 
de mate is waarin een lidstaat de uit de 
structuurfondsen en het cohesiefonds 
toebedeelde financiële middelen op 
effectieve en doelmatige wijze kan 
besteden, en overwegende dat dit 
absorptievermogen nodig is om met 
middelen uit deze EU-fondsen een 
maximale bijdrage te leveren aan de 
economische en sociale cohesie,

A. overwegende dat het absorptievermogen 
de mate is waarin een lidstaat de uit de 
structuurfondsen en het cohesiefonds 
toebedeelde financiële middelen op 
effectieve en doelmatige wijze kan 
besteden, en overwegende dat dit 
absorptievermogen nodig is om met 
middelen uit deze EU-fondsen een 
maximale bijdrage te leveren aan de 
economische, sociale en territoriale 
cohesie,

Or. fr

Amendement 4
Juozas Imbrasas

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het cohesiebeleid 
van de Unie cruciaal is voor een 
harmonieuze ontwikkeling van de EU en 
dat, hoewel vooruitgang is geboekt bij het 
elimineren van de 
ontwikkelingsverschillen tussen de 
verschillende regio's, er nog altijd grote 
discrepanties bestaan tussen hun 
ontwikkelings-, economische, sociale en 
territoriale niveaus, 

Or. lt
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Amendement 5
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het cohesiebeleid 
van de Unie cruciaal is voor een 
harmonieuze ontwikkeling van de EU en
dat, hoewel vooruitgang is geboekt bij het 
elimineren van de 
ontwikkelingsverschillen tussen de 
verschillende regio's, er nog altijd grote 
discrepanties bestaan tussen hun 
ontwikkelings-, economische, sociale en 
territoriale niveaus, 

Or. lt

Amendement 6
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het absorptievermogen 
geen parameter, maar een variabele is, die
in de verschillende lidstaten sterk 
uiteenloopt, en er dus gezocht moet worden 
naar individuele oplossingen om dit 
vermogen te vergroten,

B. overwegende dat het absorptievermogen 
in de verschillende lidstaten sterk 
uiteenloopt, en er dus gezocht moet worden 
naar individuele oplossingen om dit 
vermogen te vergroten,

Or. es

Amendement 7
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Overweging B
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Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het absorptievermogen 
geen parameter, maar een variabele is, die 
in de verschillende lidstaten sterk 
uiteenloopt, en er dus gezocht moet worden 
naar individuele oplossingen om dit 
vermogen te vergroten,

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. cs

Amendement 8
Peter Simon

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het absorptievermogen 
geen parameter, maar een variabele is, die 
in de verschillende lidstaten sterk 
uiteenloopt, en er dus gezocht moet worden
naar individuele oplossingen om dit 
vermogen te vergroten,

B. overwegende dat het absorptievermogen 
geen parameter, maar een variabele is, die 
in en tussen de verschillende lidstaten 
sterk uiteenloopt, en er dus gezocht moet 
worden naar individuele oplossingen om 
dit vermogen te vergroten,

Or. de

Amendement 9
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het absorptievermogen 
geen parameter, maar een variabele is, die 
in de verschillende lidstaten sterk 
uiteenloopt, en er dus gezocht moet worden 
naar individuele oplossingen om dit 
vermogen te vergroten,

B. overwegende dat het absorptievermogen 
geen parameter, maar een variabele is, die 
in en tussen de verschillende lidstaten 
sterk uiteenloopt, en er dus gezocht moet 
worden naar individuele oplossingen om 
dit vermogen te vergroten,
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Or. de

Amendement 10
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het absorptievermogen 
geen parameter, maar een variabele is, die 
in de verschillende lidstaten sterk 
uiteenloopt, en er dus gezocht moet worden 
naar individuele oplossingen om dit 
vermogen te vergroten,

B. overwegende dat het absorptievermogen 
geen parameter, maar een variabele is, die 
in de verschillende lidstaten en regio's 
sterk uiteenloopt, en er dus gezocht moet 
worden naar individuele oplossingen om 
dit vermogen te vergroten,

Or. en

Amendement 11
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het absorptievermogen 
geen parameter, maar een variabele is, die 
in de verschillende lidstaten sterk 
uiteenloopt, en er dus gezocht moet worden 
naar individuele oplossingen om dit 
vermogen te vergroten,

B. overwegende dat het absorptievermogen 
geen parameter, maar een variabele is, die 
in de verschillende lidstaten en regio's 
sterk uiteenloopt, en er dus gezocht moet 
worden naar individuele oplossingen om 
dit vermogen te vergroten,

Or. fr

Amendement 12
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Overweging C
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de lidstaten in elke 
fase van het proces zich samen met lokale 
en regionale overheden moeten inspannen 
om zoveel mogelijk financiële steun te 
absorberen,

C. overwegende dat de lidstaten in elke 
fase van het proces zich samen met lokale 
en regionale overheden moeten inspannen 
om zo veel mogelijk financiële steun te 
absorberen, waarbij het belangrijk is dat 
de institutionele structuren over 
voldoende capaciteit beschikken en ook 
dat er efficiënte beheer- en 
controlesystemen bestaan,

Or. en

Amendement 13
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de lidstaten in elke 
fase van het proces zich samen met lokale 
en regionale overheden moeten inspannen 
om zoveel mogelijk financiële steun te 
absorberen,

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. cs

Amendement 14
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de lidstaten in elke 
fase van het proces zich samen met lokale 
en regionale overheden moeten inspannen 
om zoveel mogelijk financiële steun te 
absorberen,

C. overwegende dat de lidstaten en de 
beheerautoriteiten in elke fase van het 
proces zich samen met lokale en regionale 
overheden moeten inspannen om zo veel 
mogelijk financiële steun te absorberen,
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Or. fr

Amendement 15
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de lidstaten in elke 
fase van het proces zich samen met lokale 
en regionale overheden moeten inspannen 
om zoveel mogelijk financiële steun te 
absorberen,

C. overwegende dat de lidstaten in elke 
fase van het proces zich in het bijzonder 
samen met lokale en regionale overheden 
moeten inspannen om zo veel mogelijk 
financiële steun te absorberen,

Or. es

Amendement 16
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat administratieve 
capaciteit, in het bijzonder op de gebieden 
projectplanning en -implementatie, voor 
absorptiecapactiteit van cruciaal belang is 
en moet worden vergroot, waarbij de 
nadruk moet worden gelegd op die 
lidstaten die een achterstand hebben en 
lage absorptiewaarden vertonen,

Or. en

Amendement 17
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Overweging D
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Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de voorschriften ten 
aanzien van de structuurfondsen en het 
cohesiefonds ingewikkeld zijn, wat 
naleving moeilijk maakt en fouten in de 
hand werkt, waardoor lidstaten te veel tijd 
kwijt zijn aan het oplossen en binnen de 
perken houden van deze fouten,

D. overwegende dat de voorschriften ten 
aanzien van de structuurfondsen en het 
cohesiefonds over een langere periode 
ongewijzigd moeten blijven zodat de 
betrokkenen er gewend aan kunnen 
raken. Vereenvoudigingen gericht op een 
betere benutting van de financiële 
instrumenten zijn wel aanvaardbaar en 
wenselijk,

Or. fr

Amendement 18
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de voorschriften ten 
aanzien van de structuurfondsen en het 
cohesiefonds ingewikkeld zijn, wat 
naleving moeilijk maakt en fouten in de 
hand werkt, waardoor lidstaten te veel tijd 
kwijt zijn aan het oplossen en binnen de 
perken houden van deze fouten,

D. overwegende dat de voorschriften ten 
aanzien van de structuurfondsen en het 
cohesiefonds ingewikkeld zijn, wat 
naleving moeilijk maakt en fouten in de 
hand werkt, waardoor lidstaten en regio's 
te veel tijd kwijt zijn aan het oplossen en 
binnen de perken houden van deze fouten,

Or. en

Amendement 19
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de voorschriften ten 
aanzien van de structuurfondsen en het 
cohesiefonds ingewikkeld zijn, wat 

D. overwegende dat de voorschriften ten 
aanzien van de structuurfondsen en het 
cohesiefonds ingewikkeld zijn, wat een 
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naleving moeilijk maakt en fouten in de 
hand werkt, waardoor lidstaten te veel tijd 
kwijt zijn aan het oplossen en binnen de 
perken houden van deze fouten,

correcte omzetting in nationale wetgeving 
en naleving moeilijk maakt en fouten in de 
hand werkt, waardoor lidstaten te veel tijd 
kwijt zijn aan het oplossen en binnen de 
perken houden van deze fouten,

Or. lt

Amendement 20
Juozas Imbrasas

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de voorschriften ten 
aanzien van de structuurfondsen en het 
cohesiefonds ingewikkeld zijn, wat 
naleving moeilijk maakt en fouten in de 
hand werkt, waardoor lidstaten te veel tijd 
kwijt zijn aan het oplossen en binnen de 
perken houden van deze fouten,

D. overwegende dat de voorschriften ten 
aanzien van de structuurfondsen en het 
cohesiefonds ingewikkeld zijn, wat een 
correcte omzetting in nationale wetgeving 
en naleving moeilijk maakt en fouten in de 
hand werkt, waardoor lidstaten te veel tijd 
kwijt zijn aan het oplossen en binnen de 
perken houden van deze fouten,

Or. lt

Amendement 21
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de voorschriften ten 
aanzien van de structuurfondsen en het 
cohesiefonds ingewikkeld zijn, wat 
naleving moeilijk maakt en fouten in de 
hand werkt, waardoor lidstaten te veel tijd 
kwijt zijn aan het oplossen en binnen de 
perken houden van deze fouten,

D. overwegende dat de voorschriften ten 
aanzien van de structuurfondsen en het 
cohesiefonds vanwege hun aard 
ingewikkeld zijn, wat naleving moeilijk 
maakt en fouten in de hand kan werken, 
waardoor lidstaten te veel tijd kwijt zijn 
aan het oplossen en binnen de perken 
houden van deze fouten,
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Or. es

Amendement 22
Juozas Imbrasas

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat, ondanks de 
afname van het aantal fouten en het 
misbruik van structuursteun, de lidstaten 
méér moeten doen om misbruik tegen te 
gaan en onterecht overgemaakte 
bedragen terug te vorderen,

Or. lt

Amendement 23
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat, ondanks de 
afname van het aantal fouten en het 
misbruik van structuursteun, de lidstaten 
méér moeten doen om misbruik tegen te 
gaan en onterecht overgemaakte 
bedragen terug te vorderen,

Or. lt

Amendement 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Overweging E
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Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat vooral de lidstaten die 
in de huidige programmeringsperiode tot 
de EU zijn toegetreden op beduidende 
moeilijkheden stuiten wat betreft de 
absorptiegraad, ten gevolge van de 
aanzienlijke toename van de beschikbare 
middelen ten opzichte van vóór hun 
toetreding,

E. overwegende dat vooral de lidstaten die 
in de huidige programmeringsperiode tot 
de EU zijn toegetreden op beduidende 
moeilijkheden stuiten wat betreft de 
absorptiegraad, ten gevolge van de 
aanzienlijke toename van de beschikbare 
middelen ten opzichte van vóór hun 
toetreding, en ten gevolg van 
tekortschietende administratieve 
structuren bij het opzetten, begeleiden en 
beoordelen van projecten,

Or. fr

Amendement 25
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat te weinig inzicht 
in de benuttingsniveaus van de middelen 
op de korte en middellange termijn een 
rem op de absorptiecapaciteit zet, en dat 
op alle bestuursniveaus behoefte bestaat 
aan meer transparantie,

Or. fr

Amendement 26
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst op de versnelling wat het 
absorptievermogen en de 

1. wijst, ondanks de reeds genoemde 
problemen, op hetgeen reeds gedaan is 
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begrotingsuitvoering van het cohesiebeleid 
in 2010 betreft en erkent het positieve 
effect van de acties van het Europees 
economisch herstelplan met betrekking tot 
het cohesiebeleid wat betreft de versnelling 
van de uitvoering van de programma's en 
van de verstrekking van 
financieringsmiddelen aan begunstigden;

met het oog op de versnelling wat het 
absorptievermogen en de 
begrotingsuitvoering van het cohesiebeleid 
in 2010 betreft en erkent het positieve 
effect van de acties van het Europees 
economisch herstelplan met betrekking tot 
het cohesiebeleid wat betreft de versnelling 
van de uitvoering van de programma's en 
van de verstrekking van 
financieringsmiddelen aan begunstigden;

Or. es

Amendement 27
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst op de versnelling wat het 
absorptievermogen en de 
begrotingsuitvoering van het cohesiebeleid 
in 2010 betreft en erkent het positieve 
effect van de acties van het Europees 
economisch herstelplan met betrekking tot 
het cohesiebeleid wat betreft de versnelling 
van de uitvoering van de programma's en 
van de verstrekking van 
financieringsmiddelen aan begunstigden;

1. wijst op de versnelling wat het 
absorptievermogen en de 
begrotingsuitvoering van het cohesiebeleid 
in 2010 betreft en erkent het positieve 
effect van de acties van het Europees 
economisch herstelplan met betrekking tot 
het cohesiebeleid wat betreft de versnelling 
van de uitvoering van de programma's en 
van de verstrekking van 
financieringsmiddelen aan begunstigden, 
en vraagt de Commissie deze maatregelen 
in de periode 2014-2020 voort te zetten;

Or. en

Amendement 28
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst op de versnelling wat het 
absorptievermogen en de 
begrotingsuitvoering van het cohesiebeleid 
in 2010 betreft en erkent het positieve 
effect van de acties van het Europees 
economisch herstelplan met betrekking tot 
het cohesiebeleid wat betreft de versnelling 
van de uitvoering van de programma's en 
van de verstrekking van 
financieringsmiddelen aan begunstigden;

1. wijst op de versnelling wat het 
absorptievermogen en de 
begrotingsuitvoering van het cohesiebeleid 
in 2010 betreft en erkent het positieve 
effect van de acties van het Europees 
economisch herstelplan met betrekking tot 
het cohesiebeleid wat betreft de versnelling 
van de uitvoering van de programma's en 
van de verstrekking van 
financieringsmiddelen aan begunstigden;
verzoekt de Commissie na te gaan of het 
mogelijk is om ook na 2010 gebruik te 
maken van versnelde procedurevormen in 
het kader van de Structuurfondsen en om 
de tijdelijke verhoging van de
drempelwaarden te verlengen; 

Or. lt

Amendement 29
Juozas Imbrasas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst op de versnelling wat het 
absorptievermogen en de 
begrotingsuitvoering van het cohesiebeleid 
in 2010 betreft en erkent het positieve 
effect van de acties van het Europees 
economisch herstelplan met betrekking tot 
het cohesiebeleid wat betreft de versnelling 
van de uitvoering van de programma's en 
van de verstrekking van 
financieringsmiddelen aan begunstigden;

1. wijst op de versnelling wat het 
absorptievermogen en de 
begrotingsuitvoering van het cohesiebeleid 
in 2010 betreft en erkent het positieve 
effect van de acties van het Europees 
economisch herstelplan met betrekking tot 
het cohesiebeleid wat betreft de versnelling 
van de uitvoering van de programma's en 
van de verstrekking van 
financieringsmiddelen aan begunstigden;
verzoekt de Commissie na te gaan of het 
mogelijk is om ook na 2010 gebruik te 
maken van versnelde procedurevormen in 
het kader van de Structuurfondsen en om 
de tijdelijke verhoging van de 
drempelwaarden te verlengen; 
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Or. lt

Amendement 30
Juozas Imbrasas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van oordeel dat het cohesiebeleid 
niet flexibel genoeg is om zich aan te 
passen aan de sociaaleconomische 
realiteit in de verschillende regio's; vestigt 
de aandacht op de regio's met een 
ongunstige demografische ontwikkeling, 
en stelt voor speciale steunmogelijkheden 
voor deze regio's te creëren; 

Or. lt

Amendement 31
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van oordeel dat het cohesiebeleid 
niet flexibel genoeg is om zich aan te 
passen aan de sociaal-economische 
realiteit in de verschillende regio's; vestigt 
de aandacht op de regio's met een 
ongunstige demografische ontwikkeling, 
en stelt voor speciale steunmogelijkheden 
voor deze regio's te creëren; 

Or. lt

Amendement 32
Rosa Estaràs Ferragut
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 – punt 1

Ontwerpresolutie Amendement

• moeilijkheden in het begin van de 
programmeringsperiode met de uitvoering 
van de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures 
betreffende het nieuwe beheer- en 
controlesysteem;

• moeilijkheden, in het algemeen in het 
begin van de programmeringsperiode, met 
de uitvoering van de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures 
betreffende het nieuwe beheer- en 
controlesysteem;

Or. es

Amendement 33
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 – punt 2

Ontwerpresolutie Amendement

• wereldwijde economische recessie; • wereldwijde economische recessie, met 
rechtstreekse gevolgen in de zin van 
besparingen op het niveau van de 
overheidsbegrotingen en moeilijkheden 
bij het verkrijgen van interne 
financieringen;

Or. es

Amendement 34
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 – punt 6

Ontwerpresolutie Amendement

• te ingewikkelde en te stringente nationale 
voorschriften, en veelvuldige wijzigingen 
erin;

• te ingewikkelde en te stringente nationale 
procedures, en veelvuldige wijzigingen 
erin;

Or. fr
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Amendement 35
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraphe 2 – puce 7

Ontwerpresolutie Amendement

• de noodzaak nieuwe instanties in het 
leven te roepen;

• de noodzaak nieuwe instanties in het 
leven te roepen voor de tenuitvoerlegging 
van programma's, hetgeen tot 
vertragingen bij het opstarten en de 
tenuitvoerlegging ervan zal leiden;

Or. es

Amendement 36
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 – punt 8

Ontwerpresolutie Amendement

• onvoldoende scheiding van de 
autoriteiten in de lidstaten, problemen met 
de hiërarchie tussen de instellingen en met 
de verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden;

• onvoldoende scheiding van de 
autoriteiten in de lidstaten, problemen met 
de hiërarchie tussen de instellingen en 
intern met de verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden;

Or. es

Amendement 37
Peter Simon, Kerstin Westphal, Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 – punt 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

• onvoldoende betrokkenheid van de 
regionale en plaatselijke niveaus bij de 
ontwikkeling van de operationele 
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programma's;

Or. de

Amendement 38
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 – punt 11

Ontwerpresolutie Amendement

• onevenwichtigheid tussen controle en 
inhoud;

Schrappen

Or. es

Amendement 39
Brice Hortefeux, Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 – punt 11

Ontwerpresolutie Amendement

• onevenwichtigheid tussen controle en 
inhoud;

• onevenwichtigheid tussen de mate van 
controle en projectomvang;

Or. fr

Amendement 40
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 – punt 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

• onvoldoende betrokkenheid van de 
regionale en plaatselijke niveaus, alsook 
van de overige partners, en derhalve een 
tekortschietende lokale verankering van 
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de programma's;

Or. de

Amendement 41
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van oordeel dat veel van de in 
kaart gebrachte problemen kunnen 
worden opgelost door de participatie, 
vanaf de programmeringsfase, van alle 
betrokken partners op nationaal, 
regionaal en plaatselijk niveau, zodat de 
voorstellen voor kaderdocumenten en 
operationele programma's aansluiten bij 
hun behoeften, waarmee een grotere en 
duidelijkere bijdrage aan de 
verwezenlijking van Europese 
doelstellingen wordt gegarandeerd;

Or. ro

Amendement 42
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt nogmaals dat de voorschriften 
en procedures zowel op EU- als op 
nationaal niveau vereenvoudigd dienen te 
worden, zonder dat dit de begunstigden 
ernstige moeilijkheden veroorzaakt; meent 
dat vereenvoudiging zal bijdragen tot een 
snelle toewijzing van middelen, een hogere 
absorptiegraad, een betere efficiëntie, 
minder fouten en kortere 

3. is van oordeel dat de voorschriften ten 
aanzien van de structuurfondsen en het 
cohesiefonds over een langere periode 
ongewijzigd moeten blijven zodat de 
betrokkenen er gewend aan kunnen 
raken; benadrukt overigens nogmaals dat 
de voorschriften en procedures die tot 
benutting van de financiële instrumenten 
bijdragen zowel op EU- als op nationaal 
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betalingstermijnen; is van oordeel dat een 
evenwicht tussen vereenvoudiging en 
stabiliteit van de voorschriften en 
procedures moet worden bereikt;

niveau vereenvoudigd dienen te worden, 
teneinde ontwikkelaars van projecten de 
toegang tot de Europese fondsen te 
vergemakkelijken en een goed beheer van 
projecten door administraties te 
bevorderen,  meent dat vereenvoudiging 
zal bijdragen tot een snelle toewijzing van 
deze middelen, een hogere absorptiegraad, 
een betere efficiëntie, minder fouten en 
kortere betalingstermijnen; is van oordeel 
dat een evenwicht tussen de 
vereenvoudingingsmaatregelen en 
stabiliteit van het bestaande 
instrumentarium moet worden bereikt;

Or. fr

Amendement 43
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt nogmaals dat de voorschriften 
en procedures zowel op EU- als op 
nationaal niveau vereenvoudigd dienen te 
worden, zonder dat dit de begunstigden 
ernstige moeilijkheden veroorzaakt; meent 
dat vereenvoudiging zal bijdragen tot een 
snelle toewijzing van middelen, een hogere 
absorptiegraad, een betere efficiëntie, 
minder fouten en kortere 
betalingstermijnen; is van oordeel dat een 
evenwicht tussen vereenvoudiging en 
stabiliteit van de voorschriften en 
procedures moet worden bereikt;

3. benadrukt nogmaals dat de voorschriften 
en procedures zowel op EU- als op 
nationaal niveau vereenvoudigd dienen te 
worden; meent dat vereenvoudiging zal 
bijdragen tot een snelle toewijzing van 
middelen, een hogere absorptiegraad, een 
betere efficiëntie, minder fouten bij de 
tenuitvoerlegging en kortere 
betalingstermijnen; is van oordeel dat een 
evenwicht tussen vereenvoudiging en 
stabiliteit van de voorschriften en 
procedures moet worden bereikt;

Or. es

Amendement 44
Petru Constantin Luhan
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt nogmaals dat de voorschriften 
en procedures zowel op EU- als op 
nationaal niveau vereenvoudigd dienen te 
worden, zonder dat dit de begunstigden 
ernstige moeilijkheden veroorzaakt; meent 
dat vereenvoudiging zal bijdragen tot een 
snelle toewijzing van middelen, een hogere 
absorptiegraad, een betere efficiëntie, 
minder fouten en kortere 
betalingstermijnen; is van oordeel dat een 
evenwicht tussen vereenvoudiging en 
stabiliteit van de voorschriften en 
procedures moet worden bereikt;

3. benadrukt nogmaals dat de voorschriften 
en procedures zowel op EU- als op 
nationaal niveau vereenvoudigd dienen te 
worden, zonder dat dit de begunstigden 
ernstige moeilijkheden veroorzaakt; meent 
dat vereenvoudiging zal bijdragen tot een 
snelle toewijzing van middelen, een hogere 
absorptiegraad, een betere efficiëntie, 
minder fouten en kortere 
betalingstermijnen; is van oordeel dat een 
evenwicht tussen vereenvoudiging en 
stabiliteit van de voorschriften en 
procedures moet worden bereikt; is van 
oordeel dat alleen het vereenvoudigen van 
de voorschriften en regels, zonder de 
(potentiële) begunstigden daarvan in 
kennis te stellen, niet tot de gewenste 
resultaten zal leiden; 

Or. ro

Amendement 45
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt nogmaals dat de voorschriften 
en procedures zowel op EU- als op 
nationaal niveau vereenvoudigd dienen te 
worden, zonder dat dit de begunstigden 
ernstige moeilijkheden veroorzaakt; meent 
dat vereenvoudiging zal bijdragen tot een 
snelle toewijzing van middelen, een hogere 
absorptiegraad, een betere efficiëntie, 
minder fouten en kortere 
betalingstermijnen; is van oordeel dat een 
evenwicht tussen vereenvoudiging en 
stabiliteit van de voorschriften en 

3. benadrukt nogmaals dat de voorschriften 
en procedures zowel op EU- als op 
nationaal niveau vereenvoudigd dienen te 
worden, zonder dat dit de begunstigden 
ernstige moeilijkheden veroorzaakt; meent 
dat vereenvoudiging zal bijdragen tot een 
snelle toewijzing van middelen, een hogere 
absorptiegraad, een betere efficiëntie en 
meer transparantie, minder fouten en 
kortere betalingstermijnen; is van oordeel 
dat een evenwicht tussen vereenvoudiging 
en stabiliteit van de voorschriften en 
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procedures moet worden bereikt; procedures moet worden bereikt;

Or. en

Amendement 46
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt nogmaals dat de voorschriften 
en procedures zowel op EU- als op 
nationaal niveau vereenvoudigd dienen te 
worden, zonder dat dit de begunstigden 
ernstige moeilijkheden veroorzaakt; meent 
dat vereenvoudiging zal bijdragen tot een 
snelle toewijzing van middelen, een hogere 
absorptiegraad, een betere efficiëntie, 
minder fouten en kortere 
betalingstermijnen; is van oordeel dat een 
evenwicht tussen vereenvoudiging en
stabiliteit van de voorschriften en 
procedures moet worden bereikt;

3. benadrukt nogmaals dat de voorschriften 
en procedures zowel op EU- als op 
nationaal niveau vereenvoudigd en 
flexibeler gemaakt dienen te worden, 
zonder dat dit de begunstigden ernstige
moeilijkheden veroorzaakt; meent dat 
vereenvoudiging zal bijdragen tot een 
snelle toewijzing van middelen, een hogere 
absorptiegraad, een betere efficiëntie, 
minder fouten en kortere 
betalingstermijnen; is van oordeel dat een 
evenwicht tussen vereenvoudiging en 
stabiliteit van de voorschriften en 
procedures moet worden bereikt;

Or. en

Amendement 47
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt nogmaals dat de voorschriften 
en procedures zowel op EU- als op 
nationaal niveau vereenvoudigd dienen te 
worden, zonder dat dit de begunstigden 
ernstige moeilijkheden veroorzaakt; meent 
dat vereenvoudiging zal bijdragen tot een 
snelle toewijzing van middelen, een hogere 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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absorptiegraad, een betere efficiëntie, 
minder fouten en kortere 
betalingstermijnen; is van oordeel dat een 
evenwicht tussen vereenvoudiging en 
stabiliteit van de voorschriften en 
procedures moet worden bereikt;

Or. cs

Amendement 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt nogmaals dat de voorschriften 
en procedures zowel op EU- als op 
nationaal niveau vereenvoudigd dienen te 
worden, zonder dat dit de begunstigden 
ernstige moeilijkheden veroorzaakt; meent 
dat vereenvoudiging zal bijdragen tot een 
snelle toewijzing van middelen, een hogere 
absorptiegraad, een betere efficiëntie, 
minder fouten en kortere 
betalingstermijnen; is van oordeel dat een 
evenwicht tussen vereenvoudiging en 
stabiliteit van de voorschriften en
procedures moet worden bereikt;

3. benadrukt nogmaals dat de voorschriften 
en procedures zowel op EU- als op 
nationaal niveau vereenvoudigd dienen te 
worden, zonder dat dit de begunstigden 
ernstige moeilijkheden veroorzaakt; meent 
dat vereenvoudiging zal bijdragen tot een 
snelle toewijzing van middelen, een hogere 
absorptiegraad, een betere efficiëntie, 
minder fouten en kortere 
betalingstermijnen; is van oordeel dat een 
evenwicht tussen vereenvoudiging en 
stabiliteit van de voorschriften, procedures 
en controles moet worden bereikt;

Or. fr

Amendement 49
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. onderstreept dat een verhoging van 
de absorptiepercentages alleen tot goede 
resultaten zal leiden indien de EU-
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regelgeving wordt gerespecteerd;

Or. de

Amendement 50
Brice Hortefeux, Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt dat de nadruk hierbij moet liggen 
op betalingen die resultaten opleveren, en 
niet op het controleren van de input; is in 
dit verband van oordeel dat een beter 
evenwicht moet worden gevonden tussen, 
enerzijds, het naleven van de 
voorschriften en procedures die moeten 
zorgen voor de rechtmatigheid en 
regelmatigheid van EU-uitgaven en, 
anderzijds, het streven naar een 
cohesiebeleid dat meer prestatiegericht en 
kostenefficiënt is;

4. stelt dat gewerkt moet worden aan 
bevordering van een doeltreffender en 
resultaatgerichter cohesiebeleid, met 
inachtneming evenwel van de bestaande 
regels inzake de implementatie-, controle-
en betalingssystemen van de 
Structuurfondsen; is van oordeel dat het 
afhankelijk stellen van de terugbetaling 
aan de nationale autoriteiten van de 
betaling van hun bijdrage aan de 
begunstigden de benutting van de 
middelen in gevaar zou kunnen brengen 
en daarom onverstandig is; is er 
daarentegen wel vóór dat de Europese 
financiering afhankelijk wordt gesteld 
van het behalen van resultaten, die aan de 
hand van heldere en passende indicatoren 
moeten worden gemeten;

Or. fr

Amendement 51
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt dat de nadruk hierbij moet liggen 
op betalingen die resultaten opleveren, en 
niet op het controleren van de input; is in 

4. stelt dat, zonder het belang uit het oog 
te verliezen van het altijd verifiëren van de
input, de nadruk in het bijzonder moet 
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dit verband van oordeel dat een beter 
evenwicht moet worden gevonden tussen, 
enerzijds, het naleven van de voorschriften 
en procedures die moeten zorgen voor de 
rechtmatigheid en regelmatigheid van EU-
uitgaven en, anderzijds, het streven naar 
een cohesiebeleid dat meer prestatiegericht 
en kostenefficiënt is;

liggen op aspecten in verband me het 
boeken van resultaten; is in dit verband 
van oordeel dat een beter evenwicht moet 
worden gevonden tussen, enerzijds, het 
naleven van de voorschriften en procedures 
die moeten zorgen voor de rechtmatigheid 
en regelmatigheid van EU-uitgaven en, 
anderzijds, het streven naar een 
cohesiebeleid dat meer prestatiegericht en 
kostenefficiënt is;

Or. es

Amendement 52
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt dat de nadruk hierbij moet liggen op 
betalingen die resultaten opleveren, en niet 
op het controleren van de input; is in dit 
verband van oordeel dat een beter 
evenwicht moet worden gevonden tussen, 
enerzijds, het naleven van de voorschriften 
en procedures die moeten zorgen voor de 
rechtmatigheid en regelmatigheid van EU-
uitgaven en, anderzijds, het streven naar 
een cohesiebeleid dat meer prestatiegericht 
en kostenefficiënt is;

4. stelt dat de nadruk hierbij moet liggen op 
betalingen die resultaten opleveren en tot 
de verwezenlijking van doelstellingen 
leiden, en niet op het controleren van de 
input;  is in dit verband van oordeel dat een 
beter evenwicht moet worden gevonden 
tussen, enerzijds, het naleven van de 
voorschriften en procedures die moeten 
zorgen voor de rechtmatigheid en 
regelmatigheid van EU-uitgaven en, 
anderzijds, het streven naar een 
cohesiebeleid dat meer prestatiegericht en 
kostenefficiënt is;

Or. cs

Amendement 53
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt dat de nadruk hierbij moet liggen op 
betalingen die resultaten opleveren, en niet 
op het controleren van de input; is in dit 
verband van oordeel dat een beter 
evenwicht moet worden gevonden tussen, 
enerzijds, het naleven van de voorschriften 
en procedures die moeten zorgen voor de 
rechtmatigheid en regelmatigheid van EU-
uitgaven en, anderzijds, het streven naar 
een cohesiebeleid dat meer prestatiegericht 
en kostenefficiënt is;

4. stelt dat de nadruk hierbij moet liggen op 
betalingen die resultaten opleveren, en niet 
op het controleren van de input; is in dit 
verband van oordeel dat een beter 
evenwicht moet worden gevonden tussen, 
enerzijds, het naleven van de voorschriften 
en procedures die moeten zorgen voor de 
rechtmatigheid en regelmatigheid van EU-
uitgaven en, anderzijds, het streven naar 
een cohesiebeleid dat meer prestatiegericht 
en kostenefficiënt is; verzoekt de 
Commissie haar inspanningen te 
verdubbelen voor het vaststellen van de 
betalingsmodaliteiten voor de toekomstige 
programmeringsperiode, zodat ze tijdig 
toegesneden zijn op resultaten en het 
opleiden van de deskundigen van de 
nationale systemen;

Or. ro

Amendement 54
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van oordeel dat een gedifferentieerde 
aanpak van onregelmatigheden moet 
worden toegepast, waarbij men rekening 
dient te houden met de ernst van de 
vastgestelde onregelmatigheid; de aandacht 
moet hierbij meer op fraude dan op formele 
onregelmatigheden gevestigd worden;

5. is van oordeel dat een soepelere en meer 
gedifferentieerde aanpak van 
onregelmatigheden moet worden toegepast, 
waarbij men rekening dient te houden met 
de ernst van de vastgestelde 
onregelmatigheid; de aandacht moet hierbij 
meer op bestraffing van fraude dan op 
formele onregelmatigheden gevestigd 
worden;

Or. fr



PE467.037v01-00 28/51 AM\869599NL.doc

NL

Amendement 55
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van oordeel dat een gedifferentieerde 
aanpak van onregelmatigheden moet 
worden toegepast, waarbij men rekening 
dient te houden met de ernst van de 
vastgestelde onregelmatigheid; de aandacht 
moet hierbij meer op fraude dan op 
formele onregelmatigheden gevestigd 
worden;

5. is van oordeel dat het corrigeren van 
formele onregelmatigheden, dat nodig 
blijft, er niet toe mag leiden dat wordt 
vergeten dat het van cruciaal belang is in 
het bijzonder de aandacht te vestigen op 
fraude en dat bij de aanpak van 
onregelmagtigheden een bepaalde mate 
van flexibiliteit moet worden toegepast, 
waarbij men rekening dient te houden met 
de ernst van de vastgestelde 
onregelmatigheid;

Or. es

Amendement 56
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat evenredigheid tussen het 
steunvolume en de controlevereisten 
verzekerd moet worden; verder moet de 
coördinatie van auditactiviteiten versterkt
worden en in de volgende 
programmeringsperiode het beginsel van 
één enkele audit toegepast worden;

6. benadrukt dat tot een beter evenwicht 
tussen het steunvolume en de 
controlevereisten moet worden gekomen; 
verder moet de coördinatie van 
auditactiviteiten verbeterd worden en in de 
volgende programmeringsperiode het 
beginsel van één enkele audit toegepast 
worden; is van oordeel dat de in het kader 
van elke audit gevolgde controleprocedure 
moet resulteren in een vereenvoudiging 
van het totale controlemechanisme;

Or. cs
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Amendement 57
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat evenredigheid tussen het 
steunvolume en de controlevereisten 
verzekerd moet worden; verder moet de 
coördinatie van auditactiviteiten versterkt 
worden en in de volgende 
programmeringsperiode het beginsel van 
één enkele audit toegepast worden;

6. benadrukt dat de toepassing van het 
evenredigheidsbeginsel op de 
controleprocedures, met inachtneming 
van de omvang van het project, moet 
worden uitgebreid; pleit voor minder 
zware beoordelings-, subsidiabiliteits- en 
controlevereisten voor kleine projecten of 
voor projecten met een gering risico;

Or. fr

Amendement 58
Juozas Imbrasas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat evenredigheid tussen het 
steunvolume en de controlevereisten 
verzekerd moet worden; verder moet de 
coördinatie van auditactiviteiten versterkt 
worden en in de volgende 
programmeringsperiode het beginsel van 
één enkele audit toegepast worden;

6. benadrukt dat meer rekening moet 
worden gehouden met het 
evenredigheidsbeginsel, door minder 
zware vereisten met betrekking tot de te 
verschaffen informatie en de door te 
voeren controles vast te stellen voor de 
tenuitvoerlegging van kleinschalige 
projecten en programma's; wijst er 
overigens met klem op dat minder zware 
vereisten niet mogen resulteren in minder 
transparantie en controleerbaarheid; 
dringt aan op versterking van de 
coördinatie van auditactiviteiten en op 
toepassing in de volgende 
programmeringsperiode van het beginsel 
van één enkele audit;

Or. lt
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Amendement 59
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat evenredigheid tussen het 
steunvolume en de controlevereisten 
verzekerd moet worden; verder moet de 
coördinatie van auditactiviteiten versterkt 
worden en in de volgende 
programmeringsperiode het beginsel van 
één enkele audit toegepast worden;

6. benadrukt dat meer rekening moet 
worden gehouden met het 
evenredigheidsbeginsel, door minder 
zware vereisten met betrekking tot de te 
verschaffen informatie en de door te 
voeren controles vast te stellen voor de 
tenuitvoerlegging van kleinschalige 
projecten en programma's; wijst er 
overigens met klem op dat minder zware 
vereisten niet mogen resulteren in minder 
transparantie en controleerbaarheid; 
dringt aan op versterking van de 
coördinatie van auditactiviteiten en op 
toepassing in de volgende 
programmeringsperiode van het beginsel 
van één enkele audit;

Or. lt

Amendement 60
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. onderstreept dat de auditactiviteiten 
beter moeten worden gecoördineerd en 
vraagt in dit verband om afschaffing van 
overbodige controles in de lidstaten die 
over een adequaat systeem voor het 
beheer van middelen beschikken; is van 
oordeel dat het beginsel van één enkele 
controle in de volgende 
programmeringsperiode moet worden 
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toegepast en, net als het beginsel 
"vertrouwenscontract", telkens wanneer 
mogelijk;

Or. fr

Amendement 61
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt dat het van primordiaal belang is 
dat het meerjarig financieel kader tijdig 
aangenomen wordt, net zoals duidelijke en 
definitieve voorschriften en richtsnoeren 
voor de lidstaten, zodat bij het begin van de 
volgende programmeringsperiode 
moeilijkheden in de aanloopfase vermeden 
kunnen worden;

7. stelt dat het van primordiaal belang is 
dat het meerjarig financieel kader tijdig 
aangenomen wordt, net zoals duidelijke en 
definitieve voorschriften en richtsnoeren 
voor de lidstaten, zodat bij het begin van de 
volgende programmeringsperiode 
moeilijkheden in de aanloopfase vermeden 
kunnen worden; onderstreept dat de duur 
van het meerjarig financieel kader voor 
het cohesiebeleid en de absorptiecapaciteit 
van cruciaal belang is, omdat een te korte 
looptijd ervan belemmeringen creëert 
voor die projecten die zowel een langere 
looptijd hebben, als van essentieel belang 
zijn voor ontwikkeling;

Or. en

Amendement 62
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt dat het van primordiaal belang is 
dat het meerjarig financieel kader tijdig 
aangenomen wordt, net zoals duidelijke en 
definitieve voorschriften en richtsnoeren 

7. stelt dat het van primordiaal belang is 
dat het meerjarig financieel kader tijdig 
aangenomen wordt, net zoals duidelijke en 
definitieve voorschriften en richtsnoeren 
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voor de lidstaten, zodat bij het begin van de 
volgende programmeringsperiode 
moeilijkheden in de aanloopfase vermeden 
kunnen worden;

voor de lidstaten, zodat bij het begin van de 
volgende programmeringsperiode 
moeilijkheden in de aanloopfase vermeden 
kunnen worden; is van oordeel dat de 
Commissie technische bijstand moet 
verlenen om ervoor te zorgen dat deze in 
de lidstaten goed worden begrepen;

Or. ro

Amendement 63
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt dat het van primordiaal belang is 
dat het meerjarig financieel kader tijdig 
aangenomen wordt, net zoals duidelijke en 
definitieve voorschriften en richtsnoeren 
voor de lidstaten, zodat bij het begin van de 
volgende programmeringsperiode 
moeilijkheden in de aanloopfase vermeden 
kunnen worden;

7. stelt dat het van primordiaal belang is 
dat het meerjarig financieel kader tijdig 
aangenomen wordt, net zoals duidelijke en 
definitieve voorschriften en richtsnoeren 
voor de lidstaten, zodat bij het begin van de 
volgende programmeringsperiode 
moeilijkheden in de aanloopfase en 
vertragingen in verband met de 
vaststelling van nationale regels en de 
implementatie van voorwaarden ex-ante 
door de lidstaten vermeden kunnen 
worden;

Or. en

Amendement 64
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept de voordelen van 
synergieën tussen het EFRO, het ESF en 
het ELFPO; is van oordeel dat flexibiliteit 

8. beklemtoont de voordelen van meer 
synergie en complementariteit tussen alle 
fondsen waarbij het beheer wordt gedeeld 
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om maatregelen van het ESF-type in 
EFRO-programma's te ondersteunen,
moet worden aangemoedigd, en dat de 
harmonisatie van voorschriften en 
procedures tot eenvoudigere 
uitvoeringssystemen zou leiden en de 
deelname van mogelijke begunstigden in 
door de EU gecofinancierde programma's 
zou aanmoedigen; wijst in dit verband 
nogmaals op de mogelijkheden van 
kruisfinanciering, die nog niet ten volle 
worden benut;

(het EFRO, het ESF, het cohesiefonds, het 
ELFPRO, het EVF); is van oordeel dat 
flexibiliteit tussen het EFRO en het ESF
moet worden aangemoedigd om de 
financiering van geïntegreerde projecten 
te vergemakkelijken, met inachtneming 
van de specifieke kenmerken en de eigen 
doelstellingen van elk van de fondsen; 
onderstreept dat de harmonisatie van 
voorschriften en procedures tot 
eenvoudigere uitvoeringssystemen zou 
leiden en de deelname van mogelijke 
begunstigden in door de EU 
gecofinancierde programma's zou 
aanmoedigen; wijst in dit verband 
nogmaals op de mogelijkheden van 
kruisfinanciering, die nog niet ten volle 
worden benut;

Or. fr

Amendement 65
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept de voordelen van 
synergieën tussen het EFRO, het ESF en 
het ELFPO; is van oordeel dat flexibiliteit 
om maatregelen van het ESF-type in 
EFRO-programma's te ondersteunen, moet 
worden aangemoedigd, en dat de 
harmonisatie van voorschriften en 
procedures tot eenvoudigere 
uitvoeringssystemen zou leiden en de 
deelname van mogelijke begunstigden in 
door de EU gecofinancierde programma's 
zou aanmoedigen; wijst in dit verband 
nogmaals op de mogelijkheden van 
kruisfinanciering, die nog niet ten volle 
worden benut;

8. onderstreept de noodzaak van 
synergieën tussen het EFRO, het ESF en 
het ELFPO; is van oordeel dat flexibiliteit 
om maatregelen van het ESF-type in 
EFRO-programma's te ondersteunen, moet 
worden aangemoedigd, en dat de 
harmonisatie van voorschriften en 
procedures tot eenvoudigere 
uitvoeringssystemen zou leiden en de 
deelname van mogelijke begunstigden in 
door de EU gecofinancierde programma's 
zou aanmoedigen; wijst in dit verband 
nogmaals op de mogelijkheden van 
kruisfinanciering, die nog niet ten volle 
worden benut;

Or. en



PE467.037v01-00 34/51 AM\869599NL.doc

NL

Amendement 66
Maurice Ponga

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept de voordelen van 
synergieën tussen het EFRO, het ESF en 
het ELFPO; is van oordeel dat flexibiliteit 
om maatregelen van het ESF-type in 
EFRO-programma's te ondersteunen, moet 
worden aangemoedigd, en dat de 
harmonisatie van voorschriften en 
procedures tot eenvoudigere 
uitvoeringssystemen zou leiden en de 
deelname van mogelijke begunstigden in 
door de EU gecofinancierde programma's 
zou aanmoedigen; wijst in dit verband 
nogmaals op de mogelijkheden van 
kruisfinanciering, die nog niet ten volle 
worden benut;

8. onderstreept de voordelen van 
synergieën tussen het EFRO, het ESF en 
het ELFPO, maar ook het EOF, aangezien 
meerdere Europese regio's aan ACS-
landen grenzen; is van oordeel dat 
flexibiliteit om maatregelen van het ESF-
type in EFRO-programma's te 
ondersteunen, moet worden aangemoedigd, 
en dat de harmonisatie van voorschriften 
en procedures tot eenvoudigere 
uitvoeringssystemen zou leiden en de 
deelname van mogelijke begunstigden in 
door de EU gecofinancierde programma's 
zou aanmoedigen; wijst in dit verband 
nogmaals op de mogelijkheden van 
kruisfinanciering, die nog niet ten volle 
worden benut;

Or. fr

Amendement 67
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. onderstreept het belang dat 
bepaalde hervormingen in een aantal 
lidstaten kunnen hebben voor het 
vergroten van de absorptiecapaciteit, en 
derhalve ook de noodzaak dat hierover 
door de Commissie en de lidstaten wordt 
onderhandeld in het kader van de 
uitwerking van ontwikkelings- en 
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investeringspartnerschappen, teneinde 
deze tot een bindende voorwaarde voor de 
staten te maken; wijst in het bijzonder op 
het belang van decentralisatie, en van de 
rol van regionale en plaatselijke 
autoriteiten;

Or. en

Amendement 68
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten verdere 
inspanningen te leveren wat betreft de 
aanwerving en het behoud van bevoegd
personeel voor het beheer van de EU-
fondsen;

10. verzoekt de lidstaten en de Commissie, 
in overleg met plaatselijke en regionale 
autoriteiten, prioriteit toe te kennen aan 
opleiding van kwalitatief hoogwaardig
personeel voor het beheer van de EU-
fondsen;

Or. fr

Amendement 69
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten verdere 
inspanningen te leveren wat betreft de 
aanwerving en het behoud van bevoegd 
personeel voor het beheer van de EU-
fondsen;

10. verzoekt de lidstaten verdere 
inspanningen te leveren wat betreft de 
aanwerving, de verstrekking van 
kwalitatief hoogwaardige opleidingen aan
en het behoud van bevoegd personeel voor 
het beheer van de EU-fondsen, en erop toe 
te zien dat bij personeelsvervangingen 
politieke overwegingen geen rol spelen ;

Or. en
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Amendement 70
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten verdere 
inspanningen te leveren wat betreft de 
aanwerving en het behoud van bevoegd 
personeel voor het beheer van de EU-
fondsen;

10. verzoekt de lidstaten verdere 
inspanningen te leveren wat betreft de 
aanwerving, opleiding en het behoud van 
bevoegd personeel voor het beheer van de 
EU-fondsen;

Or. fr

Amendement 71
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten verdere 
inspanningen te leveren wat betreft de 
aanwerving en het behoud van bevoegd 
personeel voor het beheer van de EU-
fondsen;

10. verzoekt de lidstaten verdere 
inspanningen te leveren wat betreft de 
aanwerving en het behoud van bevoegd 
personeel voor het beheer van de EU-
fondsen; is van oordeel dat méér aandacht 
moet worden besteed aan het beheer van 
menselijke hulpbronnen, rekening 
houdend met de gedane investeringen - in 
het meeste gevallen met middelen van de 
Europese fondsen - met het oog op het 
ontwikkelen van hun kennis en expertise;

Or. ro

Amendement 72
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten verdere 
inspanningen te leveren wat betreft de 
aanwerving en het behoud van bevoegd 
personeel voor het beheer van de EU-
fondsen;

10. verzoekt de lidstaten verdere 
inspanningen te leveren wat betreft de 
aanwerving en het behoud van bevoegd 
personeel voor het beheer van de EU-
fondsen; herinnert aan de mogelijkheden 
om middelen van het ESF, alsmede van 
de technische bijstand voor de opbouw 
van capaciteit te gebruiken die nodig is 
voor de implementatie en begeleiding van 
programma's;

Or. de

Amendement 73
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten verdere 
inspanningen te leveren wat betreft de 
aanwerving en het behoud van bevoegd 
personeel voor het beheer van de EU-
fondsen;

10. verzoekt de lidstaten verdere 
inspanningen te leveren wat betreft de 
aanwerving en het behoud van bevoegd 
personeel voor het beheer van de EU-
fondsen; onderstreept het belang van 
"one-stop"-shops op gedecentraliseerd 
niveau voor het geven van assistentie aan 
de partners in het programma;

Or. en

Amendement 74
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie meer steun 
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te geven aan de lidstaten met een 
absorptiecapaciteit die achterblijft bij het 
EU-gemiddelde; is van oordeel dat dit 
soort extra steun en nauwe samenwerking 
tenminste noodzakelijk zullen blijven tot 
het moment dat de betrokken landen het 
expertiseniveau bereiken dat hen in staat 
stelt resultaten te boeken zonder hulp van 
buitenaf; 

Or. en

Amendement 75
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt er bij de lidstaten op aan 
uitwisselingsfora of netwerken voor hun 
uitvoeringsstructuren op te richten met het 
oog op de bespreking van ervaringen en 
moeilijkheden en de uitwisseling van de 
beste praktijken; verzoekt de lidstaten ook 
middels steun de begunstigden te helpen 
aan de strengere controlevereisten te 
voldoen;

11. dringt er bij de lidstaten op aan 
uitwisselingsfora of netwerken voor hun 
uitvoeringsstructuren op te richten met het 
oog op de bespreking van ervaringen en 
moeilijkheden en de uitwisseling van de 
beste praktijken; verzoekt de lidstaten ook 
middels steun de begunstigden te helpen 
aan de strengere controlevereisten te 
voldoen; stelt voor een deel van de 
bedragen die voor operationele 
programma's voor technische bijstand 
zijn gereserveerd, voor dit soort projecten 
te gebruiken;

Or. ro

Amendement 76
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt er bij de lidstaten op aan 
uitwisselingsfora of netwerken voor hun 
uitvoeringsstructuren op te richten met het 
oog op de bespreking van ervaringen en 
moeilijkheden en de uitwisseling van de 
beste praktijken; verzoekt de lidstaten ook 
middels steun de begunstigden te helpen 
aan de strengere controlevereisten te 
voldoen;

11. dringt er bij de lidstaten op aan 
uitwisselingsfora of netwerken voor hun 
uitvoeringsstructuren op te richten met het 
oog op de bespreking van ervaringen en 
moeilijkheden en de uitwisseling van de 
beste praktijken; verzoekt de lidstaten ook 
middels steun de begunstigden te helpen 
aan de strengere controlevereisten te 
voldoen, in het bijzonder door gebruik te 
maken van de middelen voor technische 
bijstand om de economische en sociale 
actoren die voor hulp in aanmerking 
komen opleiding en begeleiding aan te 
bieden;

Or. fr

Amendement 77
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. herinnert aan het belang van de 
programma's voor interregionale 
samenwerking en programma's zoals 
INTERACT en URBACT voor het in 
kaart brengen en verspreiden van goede 
praktijken en voor het opleiden van 
politieke en administratieve actoren 
inzake een optimale benutting van de 
middelen; dringt erop aan het luik 
"interregionale samenwerking" van de 
doelstelling Territoriale Samenwerking, 
en in het bijzonder de maatregelen gericht 
op het bevorderen van ruimtelijke 
ontwikkeling en een goede benutting van 
de middelen, subsidiabel te verklaren;

Or. fr
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Amendement 78
Michael Theurer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. stelt voor een internetplatform voor 
begunstigden, plaatselijke en regionale 
betrokkenen, en regeringsinstanties te 
creëren voor het uitwisselen van goede 
praktijken, belemmeringen, problemen en 
hun mogelijke oplossingen;

Or. en

Amendement 79
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
of geharmoniseerde informatie- en 
communicatiesystemen kunnen worden 
ingevoerd, waarbij rekening wordt 
gehouden met de verschillende beheer- en 
controlesystemen in de lidstaten;

13. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
hoe geharmoniseerde informatie- en 
communicatiesystemen kunnen worden 
ingevoerd, waarbij rekening wordt 
gehouden met de verschillende beheer- en 
controlesystemen in de lidstaten;

Or. cs

Amendement 80
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie te onderzoeken 13. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
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of geharmoniseerde informatie- en 
communicatiesystemen kunnen worden 
ingevoerd, waarbij rekening wordt 
gehouden met de verschillende beheer- en 
controlesystemen in de lidstaten;

of geharmoniseerde informatie- en 
communicatiesystemen kunnen worden 
ingevoerd, waarbij rekening wordt 
gehouden met de verschillende beheer- en 
controlesystemen in de lidstaten, en vraagt 
in dit verband dat uniforme software 
wordt ontwikkeld en gebruikt voor het 
registreren van de benutting van de 
middelen in het kader van de 
programma's voor territoriale 
samenwerking;

Or. fr

Amendement 81
Michael Theurer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Commissie voor elke 
regio in ieder geval een jaarverslag met 
informatie over de absorptie van middelen 
van de regionale en de Structuurfondsen 
te presenteren, teneinde het Europees 
Parlement in staat te stellen de 
implementatie van het cohesiebeleid te 
beoordelen; 

Or. en

Amendement 82
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Commissie de 
informatie- en communicatiesystemen te 
gebruiken om een periodiek systeem voor 
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vroegtijdige waarschuwing met betrekking 
tot de absorptie van de middelen te 
ontwikkelen, en regelmatig verslag uit te 
brengen aan de Europese Raad en het 
Europees Parlement;

Or. en

Amendement 83
Juozas Imbrasas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Commissie actief 
samen te werken met de EIB, in het 
bijzonder bij het ontwikkelen van 
gemeenschappelijke initiatieven gericht 
op het vergroten van de efficiëntie en 
doeltreffendheid van het cohesiebeleid, en 
op het vergroten van de impact van de 
Structuurfondsen door hulp voor 
financieringssteun voor het midden- en 
kleinbedrijf te garanderen;

Or. lt

Amendement 84
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Commissie actief 
samen te werken met de EIB, in het 
bijzonder bij het ontwikkelen van 
gemeenschappelijke initiatieven gericht 
op het vergroten van de efficiëntie en 
doeltreffendheid van het cohesiebeleid, en 
op het vergroten van de impact van de 
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Structuurfondsen door hulp voor 
financieringssteun voor het midden- en 
kleinbedrijf te garanderen;

Or. lt

Amendement 85
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat de oprichting van
partnerschappen tussen de publieke en de 
privésector vaak een lange en omslachtige 
procedure is, maar meent desondanks dat 
zulke partnerschappen, mits tijdig 
voorbereid, het absorptievermogen kunnen
vergroten en tot de oplossing van 
moeilijkheden wat betreft cofinanciering 
kunnen leiden;

14. is van oordeel dat partnerschappen 
tussen de publieke en de privésector op 
regionaal en plaatselijk niveau, mits tijdig 
voorbereid en aansluitend op de EU 202-
strategie, het absorptievermogen zullen
vergroten en tot de oplossing van 
moeilijkheden wat betreft cofinanciering 
zullen leiden;

Or. en

Amendement 86
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat de oprichting van 
partnerschappen tussen de publieke en de 
privésector vaak een lange en omslachtige 
procedure is, maar meent desondanks dat 
zulke partnerschappen, mits tijdig 
voorbereid, het absorptievermogen kunnen 
vergroten en tot de oplossing van 
moeilijkheden wat betreft cofinanciering 
kunnen leiden;

14. merkt op dat de oprichting van 
partnerschappen tussen de publieke en de 
privésector vaak een lange en omslachtige 
procedure is, maar meent desondanks dat 
zulke partnerschappen, mits tijdig 
voorbereid, vanwege hun grotere 
flexibiliteit het absorptievermogen kunnen 
vergroten en tot de oplossing van 
moeilijkheden wat betreft cofinanciering 
kunnen leiden;
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Or. es

Amendement 87
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat de oprichting van 
partnerschappen tussen de publieke en de 
privésector vaak een lange en omslachtige 
procedure is, maar meent desondanks dat 
zulke partnerschappen, mits tijdig 
voorbereid, het absorptievermogen kunnen 
vergroten en tot de oplossing van 
moeilijkheden wat betreft cofinanciering 
kunnen leiden;

14. merkt op dat de oprichting van 
partnerschappen tussen de publieke en de 
privésector vaak een lange en omslachtige 
procedure is, maar meent desondanks dat 
zulke partnerschappen, mits tijdig 
voorbereid, het absorptievermogen kunnen 
vergroten en tot de oplossing van 
moeilijkheden wat betreft cofinanciering 
kunnen leiden; beveelt de lidstaten aan 
hun wetgeving te verduidelijken en te 
vereenvoudigen teneinde dergelijke 
partnerschappen mogelijk te maken;

Or. ro

Amendement 88
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat de oprichting van 
partnerschappen tussen de publieke en de 
privésector vaak een lange en omslachtige 
procedure is, maar meent desondanks dat 
zulke partnerschappen, mits tijdig 
voorbereid, het absorptievermogen kunnen 
vergroten en tot de oplossing van 
moeilijkheden wat betreft cofinanciering 
kunnen leiden;

14. merkt op dat de oprichting van 
partnerschappen tussen de publieke en de 
privésector vaak een lange en omslachtige 
procedure is, maar meent desondanks dat 
zulke partnerschappen, mits tijdig 
voorbereid, het absorptievermogen kunnen 
vergroten en tot de oplossing van 
moeilijkheden wat betreft cofinanciering 
kunnen leiden; wijst erop dat voor 
democratisch toezicht op publiek-private 
partnerschappen moet worden gezorgd;
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Or. de

Amendement 89
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de Commissie te 
onderzoeken of voor de ontwikkeling van
publiek-private partnerschappen reeds de 
nodige rechtsgrondslagen bestaan en te 
bekijken wat hun effectiviteit is, en, in 
voorkomend geval, de lidstaten die nog 
niet over dergelijke wettelijke bepalingen 
beschikken aan te bevelen op zo kort 
mogelijke termijn, en met als doel om 
tijdens de volgende 
programmeringsperiode middelen van de 
Structuurfondsen en het cohesiefonds 
voor publiek-private partnerschappen te 
kunnen gebruiken, passende procedures 
te ontwikkelen en vast te stellen, teneinde 
op regionaal en plaatselijk niveau op 
doeltreffende wijze dit soort project te 
kunnen realiseren; 

Or. cs

Amendement 90
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. onderstreept dat de meeste kleine 
en middelgrote ondernemingen, en in het 
bijzonder de kleine en micro-
ondernemingen, er vanwege de bestaande 
administratieve en financiële vereisten 
niet in slagen gebruik te maken van de 
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kansen die de Structuurfondsen bieden, 
en dat zij behoefte hebben aan de steun en 
de adviezen van hun vertegenwoordigende 
organisaties op plaatselijke en nationaal 
niveau; is van oordeel dat een 
vereenvoudiging van de voorschriften en 
procedures een conditio sine qua non is 
om hen in de gelegenheid te stellen 
gebruik te maken van de middelen van de 
Structuurfondsen; is van oordeel dat de 
Small Business Act en de daarin 
opgenomen beginselen, zoals "Eerst aan 
de kleintjes denken", en het 
evenredigheidsbeginsel, op elk 
besluitvormingsniveau moeten worden 
toegepast bij het vaststellen van de 
investeringsprioriteiten en het 
ontwikkelen van beheer-, audit- en 
controleprocedures, teneinde tot een 
betere absorptie van de middelen te 
komen; 

Or. fr

Amendement 91
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de lidstaten hun burgers en 
regionale en lokale autoriteiten ten volle te 
informeren over de 
financieringsmogelijkheden, de 
mogelijkheid van cofinanciering uit de 
structuurfondsen en het cohesiefonds, de 
voorschriften met betrekking tot 
cofinanciering en vergoeding, en over waar 
ze oproepen tot het indienen van 
voorstellen kunnen terugvinden;

15. onderstreept het belang van de 
partners voor de absorptiecapaciteit van 
de steunmiddelen; verzoekt de lidstaten 
hun burgers, organisaties en ngo's en 
regionale en lokale autoriteiten ten volle te 
informeren over de 
financieringsmogelijkheden, de 
mogelijkheid van cofinanciering uit de 
structuurfondsen en het cohesiefonds, de 
voorschriften met betrekking tot 
cofinanciering en vergoeding, en over waar 
ze oproepen tot het indienen van 
voorstellen kunnen terugvinden, en hun 
inzet voor het benutten van de 
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financieringsmogelijkheden te vergroten;

Or. de

Amendement 92
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, 
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de lidstaten hun burgers en 
regionale en lokale autoriteiten ten volle te 
informeren over de 
financieringsmogelijkheden, de 
mogelijkheid van cofinanciering uit de 
structuurfondsen en het cohesiefonds, de 
voorschriften met betrekking tot 
cofinanciering en vergoeding, en over waar 
ze oproepen tot het indienen van 
voorstellen kunnen terugvinden;

15. verzoekt de lidstaten hun burgers, de 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld en regionale 
en lokale autoriteiten ten volle te 
informeren over en begeleiding te geven 
met betrekking tot de 
financieringsmogelijkheden, de 
mogelijkheid van cofinanciering uit de 
structuurfondsen en het cohesiefonds, de 
voorschriften met betrekking tot 
cofinanciering en vergoeding, en over waar 
ze oproepen tot het indienen van 
voorstellen kunnen terugvinden;

Or. fr

Amendement 93
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. onderstreept de positieve effecten
van het gebruiken van de financiële 
instrumenten van de Europese 
Investeringsbank, zoals Jessica, waarvan 
de financieringsperiode (N+2, N+3) soms 
langer is;
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Or. en

Amendement 94
Peter Simon, Kerstin Westphal, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. herhaalt dat governance op meerdere 
niveaus en het partnerschapbeginsel 
sleutelelementen zijn wat betreft de 
doeltreffendheid van operationele 
programma's en het bereiken van een hoog 
absorptievermogen; beveelt de lidstaten 
aan tijdens de uitvoering van de 
operationele programma's steeds het 
partnerschap- en het transparantiebeginsel 
aan te moedigen, en dat ze de subnationale 
niveaus van het begin af aan betrekken bij 
de vaststelling van 
investeringsprioriteiten, bij het 
besluitvormingsproces zelf en bij de 
uitvoering van de programma's;

16. herhaalt dat governance op meerdere 
niveaus en het partnerschapbeginsel 
sleutelelementen zijn wat betreft de 
doeltreffendheid van operationele 
programma's en het bereiken van een hoog 
absorptievermogen; roept de lidstaten op
tijdens de ontwikkeling en uitvoering van 
de operationele programma's steeds het 
partnerschap- en het transparantiebeginsel 
aan te moedigen, en het regionale en 
plaatselijke niveau daarom van het begin 
af aan automatisch, alomvattend en 
permanent te betrekken bij alle fasen van 
de vaststelling en de uitvoering van de 
operationele programma's;

Or. de

Amendement 95
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, 
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. herhaalt dat governance op meerdere 
niveaus en het partnerschapbeginsel 
sleutelelementen zijn wat betreft de 
doeltreffendheid van operationele 
programma's en het bereiken van een hoog 
absorptievermogen; beveelt de lidstaten 
aan tijdens de uitvoering van de 
operationele programma's steeds het 

16. herhaalt dat governance op meerdere 
niveaus en het partnerschapbeginsel 
sleutelelementen zijn wat betreft de 
doeltreffendheid van operationele 
programma's en het bereiken van een hoog 
absorptievermogen; beveelt de lidstaten 
aan tijdens de uitvoering van de 
operationele programma's steeds het 



AM\869599NL.doc 49/51 PE467.037v01-00

NL

partnerschap- en het transparantiebeginsel 
aan te moedigen, en dat ze de subnationale 
niveaus van het begin af aan betrekken bij 
de vaststelling van investeringsprioriteiten, 
bij het besluitvormingsproces zelf en bij de 
uitvoering van de programma's;

partnerschap- en het transparantiebeginsel 
aan te moedigen, met inachtneming van 
het subsidiariteitsbeginsel en het beginsel 
van de institutionele autonomie van de 
lidstaten, en dat ze de economische en 
sociale actoren, en de subnationale 
autoriteiten van het begin af aan betrekken 
bij de vaststelling van 
investeringsprioriteiten, bij het 
besluitvormingsproces zelf en bij de 
uitvoering en de evaluatie van de 
programma's;

Or. fr

Amendement 96
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. herhaalt dat governance op meerdere 
niveaus en het partnerschapbeginsel 
sleutelelementen zijn wat betreft de 
doeltreffendheid van operationele 
programma's en het bereiken van een hoog 
absorptievermogen; beveelt de lidstaten 
aan tijdens de uitvoering van de 
operationele programma's steeds het 
partnerschap- en het transparantiebeginsel 
aan te moedigen, en dat ze de subnationale 
niveaus van het begin af aan betrekken bij 
de vaststelling van investeringsprioriteiten, 
bij het besluitvormingsproces zelf en bij de 
uitvoering van de programma's;

16. herhaalt dat governancemechanismen
op meerdere niveaus en het 
partnerschapbeginsel sleutelelementen zijn 
wat betreft de doeltreffendheid van 
operationele programma's en het bereiken 
van een hoog absorptievermogen; beveelt 
de lidstaten aan tijdens de uitvoering van 
de operationele programma's steeds het 
partnerschap- en het transparantiebeginsel 
aan te moedigen, en dat ze de subnationale 
niveaus van het begin af aan en 
ondubbelzinnig en zonder enig 
voorbehoud betrekken bij de vaststelling 
van investeringsprioriteiten, bij het 
algemene besluitvormingsproces zelf en 
bij de uitvoering van de programma's 
daarna;

Or. es
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Amendement 97
Michael Theurer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. herhaalt dat governance op meerdere 
niveaus en het partnerschapbeginsel 
sleutelelementen zijn wat betreft de 
doeltreffendheid van operationele 
programma's en het bereiken van een hoog 
absorptievermogen; beveelt de lidstaten 
aan tijdens de uitvoering van de 
operationele programma's steeds het 
partnerschap- en het transparantiebeginsel 
aan te moedigen, en dat ze de subnationale
niveaus van het begin af aan betrekken bij 
de vaststelling van investeringsprioriteiten, 
bij het besluitvormingsproces zelf en bij de 
uitvoering van de programma's;

16. herhaalt dat governance op meerdere 
niveaus en het partnerschapbeginsel 
sleutelelementen zijn wat betreft de 
doeltreffendheid van operationele 
programma's en het bereiken van een hoog 
absorptievermogen; beveelt de lidstaten 
aan tijdens de uitvoering van de 
operationele programma's steeds het 
partnerschap- en het transparantiebeginsel 
aan te moedigen, en dat ze de regionale en 
plaatselijke niveaus, alsook het 
maatschappelijk middenveld van het begin 
af aan betrekken bij de vaststelling van 
investeringsprioriteiten, bij het 
besluitvormingsproces zelf en bij de 
uitvoering van de programma's;

Or. en

Amendement 98
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Commissie een opener 
debat te voeren over de geplande 
maatregelen voor het vergroten van de 
absorptie van de middelen van de 
Structuur- en cohesiefondsen; het Comité 
van de Regio's zou in dit kader gevraagd 
kunnen worden jaarlijks een advies uit te 
brengen over de absorptiecapaciteit in alle 
lidstaten.

Or. en
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